
 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-29| §§ 56-67 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 12.00.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kristina Frigert (M)  
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Lena Linke (MP) 
Stellan Welin (S) 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Rose-Marie Ahlström (M) 
Ola Strand (KD) 
Anne Johansson (L) 
Olof Börjesson (C) 
Luis Morales (V) 
 

 

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef           
Amie Stobenius, tf äldreomsorgschef, §§ 56-57 
Mariann Lundin, enhetschef, §§ 56-57, 64-65 
Diana Johansson, ekonom, § 63 
Monika Bensköld, personalutvecklare, § 66 
Eva Haglund, enhetschef, § 67 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Stellan Welin 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 3 oktober 2016, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Stellan Welin 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2016-09-29 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-10-03 – 2016-10-25. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 56         

 
Rapport om äldreomsorgsplanen 
Mariann Lundin, enhetschef och Amie Stobenius, tf äldreomsorgschef, informerar om pågående 
arbete med uppdrag/utvecklingsområden utifrån äldreomsorgsplanen. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 57   ON 2016/81       

Ledningsplan för omsorgsförvaltningen vid extraordinär händelse eller 
höjd beredskap 

Beskrivning av ärendet  

Föreliggande ledningsplan gäller för omsorgsförvaltningen i Sotenäs kommun samt de av 
omsorgsnämnden upphandlade externa utförarna. Omsorgsförvaltningen omfattar verksamheter i 
form av insatser inom omsorg, vård och service som följer av biståndsbeslut och individuella planer 
samt det ansvar som åligger kommunen vad avser hälso- och sjukvård. Materialet har varit utsänt på 
remiss till chefer inom förvaltningen, fackliga organisationer och Räddningstjänst, inga svar har 
inkommit. 

Extraordinära händelser – definition  

En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala och innebär allvarliga 
störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar och kräver 
skyndsamma insatser från kommunen (SFS 2006:544). 
 

Planens syfte  

Syftet med planen är att säkerställa att omsorgsförvaltningens verksamhet kan  
bedrivas dygnet runt vid extraordinär händelse och under höjd beredskap.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tf äldreomsorgschefens tjänsteutlåtande 2016-09-20. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-15 § 187. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar ledningsplan för omsorgsförvaltningen vid extra ordinära händelse eller 
höjd beredskap 
 

Skickas till 
Förvaltningschef 
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ON § 58  ON 2016/84      

 
Internkontrollplan 2016 

Bakgrund  

Syftet med internkontrollplanen är, enligt Reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2011-06-16, att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande mål uppnås: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. 

 
Enligt 8 § ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollplan ska minst innehålla: 
 

• Genomförd riskbedömning (riskanalys) 
• Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
• När uppföljningen ska rapporteras till nämnden 

 
Kontroll av rutin, policy etcetera skall alltid göras av person som inte är ansvarig för den samma. 
Förvaltningar kan med fördel utföra internkontroll för varandra.  
 
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin internkontrollplan.  
 
Internkontroll skall inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det 
är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. 
 
Slutinstans för rapportering av Omsorgsnämndens internkontroll är Kommunstyrelsen. 
Rapportering görs i samband med årsbokslut. 
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Forts ON § 58 
 

Beslutsunderlag 

Tf äldreomsorgschefens tjänsteutlåtande 2016-09-14. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden antar föreslagna internkontrollplan för egenkontroll och riskanalys 
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ON § 59   ON 2016/80   

 
Sammanträdesplan 2017 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2016. Enligt gällande 
reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen och för att minska 
handläggningstiden.   

Omsorgsnämnden 

23 februari, 30 mars, 27 april, 11 maj, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 
23 november. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 

12 januari, 9 februari, 16 mars, 6 april, 11 maj, 15 juni, 17 augusti, 14 september, 12 oktober,  
9 november, 7 december. 

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 

16 februari, 24 maj, 21 september, 16 november. 

Kommunala pensionärsrådet 

9 mars, 18 maj, 5 oktober, 30 november. 

Facklig samverkansgrupp 

13 februari, 20 mars, 10 april, 24 april, 21 augusti, 18 september, 16 oktober,  
13 november. 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-07-04. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-15 § 185. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för utskottet, samverkan, nämnden, pensionärsråd, 
tillgänglighetsråd 2017. 

Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 60  ON 2016/22  

 

Ändring av delegationsordningen 

Beskrivning av ärendet 

 
Ekonomiavdelningen har vid genomgång av delegationsordningen kommit fram till ändringsförslag 
av nämnders och styrelsers delegationsordningar och uppdaterat under punkt 3 som berör 
upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster.  
 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-16. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen under punkt 3 som berör upphandling, 
inköp och avyttring av varor och tjänster enligt ekonomiavdelningens förslag. 
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ON § 61   

 
Anmälningsärenden 
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende.  
Ensamkommande barn (BUV). 
Beslut från IVI 2016-09-23. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2016-09-07, § 148. 
Nationella anhörigdagen den 6 oktober, Kvarnberget. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 62      

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-15, §§ 173-186,188. 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, augusti 2016, nr 163-170.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,  
augusti 2016, nr 333-348. 
Färdtjänstärenden, augusti 2016 nr, 40-43. 
Bostadsanpassning, nr 88-93. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 63    ON 2016/40       

 
Budgetuppföljning  
Omsorgsnämndens verksamheter ansvarar för vård och omsorg om äldre, funktionsnedsatta och 
insatser för grupper som i övrigt behöver särskilt stöd. Uppföljning av ekonomin efter åtta månader 
visar på ett underskott för hela året 2016 på 4 913 tkr. Ett ökande hemtjänstbehov samt ökade 
kostnader för köpta platser är de största förklaringsfaktorerna till det prognosticerade underskottet. 
Retroaktiva ersättningar för flyktingverksamheten ingår med 2 000 tkr. Förvaltningen arbetar 
kontinuerligt med att anpassa verksamheten efter angiven ram. Alla chefer har uppdraget och det 
har gett effekt på utfallet inom flera områden 
 
 

Beslutsunderlag 

Ekonomens budgetuppföljning. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen. 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-29| §§ 56-67 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2016\on1600
929.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
12(15)

 

 
 

ON § 64    

 

Nedläggning av faderskapsutredning 
 
Sekretess. 
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen.  



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-29| §§ 56-67 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2016\on1600
929.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
13(15)

 

 
 

ON § 65    

 

Nedläggning av faderskapsutredning 
Sekretess. 
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen.  
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ON § 66         

 
Rapport om sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen 
Monika Bensköld, personalutvecklare,  informerar om sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 67         

 
Information om ensamkommande barn och verksamhetsanpassning 
Eva Haglund, enhetschef, informerar om nytt lagförslag för ensamkommande barn och 
organisationens verksamhetsanpassning. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 


	Innehållsförteckning
	ON § 56
	Rapport om äldreomsorgsplanen
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 57   ON 2016/81

	Ledningsplan för omsorgsförvaltningen vid extraordinär händelse eller höjd beredskap
	Beskrivning av ärendet
	Extraordinära händelser – definition
	Planens syfte
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till

	ON § 58  ON 2016/84

	Internkontrollplan 2016
	Bakgrund
	Beskrivning av ärendet

	Forts ON § 58
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 59   ON 2016/80

	Sammanträdesplan 2017
	Omsorgsnämnden
	Omsorgsnämndens arbetsutskott
	Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor
	Kommunala pensionärsrådet
	Facklig samverkansgrupp
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Beslutet skickas till

	ON § 60  ON 2016/22

	Ändring av delegationsordningen
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 61

	Anmälningsärenden
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 62

	Delegationsbeslut
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 63    ON 2016/40

	Budgetuppföljning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 64

	Nedläggning av faderskapsutredning
	ON § 65

	Nedläggning av faderskapsutredning
	ON § 66

	Rapport om sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 67

	Information om ensamkommande barn och verksamhetsanpassning
	Omsorgsnämndens beslut


