
 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2022-04-21 §§ 44-56 

Plats och tid Kommunhuset, lokal Hållö, Kungshamn, samt digitalt via Teams 2022-04-21 kl. 08.30-13.00 
Mötet ajournerades 11.55-12.05. 
 
 

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Mattias Bruno (M) § 45-56 
Britt Lindgren (C), 1: e vice ordförande 
Mikael Sternemar (L) §§ 44-50, 52-56 
Rosita Holmström (M) §51, digitalt 
 

Sanna Gustafsson (S), 2: e vice ordförande 
Jan-Olof Larsson (S),  
Veronica Johansson (SD)  
 

Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M),§§44-50, 52-56, digitalt 
Kajsa Åkesson (M), §45-56, digitalt 
Olof Börjesson (C) 
Lill Pehrsson Simonsson (KD) §45-56 
 

Lena Linke (MP), digitalt 
Ewa Ryberg (V)  
 

Övriga deltagare Petra Hurri, projektledare § 44 
Ylva Görling, avdelningschef §44 
Anna Arndt, enhetschef §§44-45 
Fredrik Torstensson, avdelningschef §44 
Georg Fischer, SAS/utredare § 45 
Elinor Axelsson, förebyggandesamordnare § 47 
 
 

Susanne Wallentinson, personal §48 
Nicolina Ravnås, förvaltningsekonom  
Maria Ås, tf.förvaltningschef  
Maria Zetterberg, sekreterare 
Maria Brorsson, personalföreträdare §§44-52 
 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet, den 25 april 2022, kl. 09.00. 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   

Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   

Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-04-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-04-25 – 2022-05-17. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Maria Zetterberg  
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ON § 44   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer: 
 
• Rekrytering sommarpersonal, punkten tas upp under information från förvaltningen 

 
• Habiliteringsersättning 
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ON § 45     

Lokalförsörjningsprojekt    
Ansvariga för lokalförsörjningsprojektet presenterar sig och sina roller i detta projekt.  
Petra Hurri presenterar kommunens lokalförsörjningsplan och förslag på omflyttningar för 
Omsorgsförvaltningens lokaler.  
 
Ylva Görling, avdelningschef IFO och Anna Arndt, enhetschef LSS presenterar verksamheten och 
behovet av nya lokaler för verksamheten.  
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 46   Dnr ON 2022/56   

Lex Sarah Stenhuggets gruppbostad - ärende 8610 
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2021-01-26, rapport Stenhuggets 
gruppbostad och upprättad utredning i ärendet.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-04-07 § 46 
Utredarens utredning 2022-01-26 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag och beslutar att notera informationen 
och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till protokollet med diarienummer ON 
2021/000056 och ger förvaltningschefen i uppdrag att se över kontaktkedjan vid incidenter under 
ensamarbete. 
 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Utredare, SAS 
Enhetschef 
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ON § 47       

Rapport från förebyggandesamordnaren 

Sammanfattning 

Elinor Axelsson, förebyggandesamordnare informerar om sitt uppdrag att hitta sätt för att förebygga 
ensamhet och utanförskap för kommunens medborgare. 
 
Ett antal aktiviteter ihop med civilsamhället har startats upp och fler är på gång, Internt inom 
kommunen kommer det bl.a. att skapas handlingsplaner för ett långsiktigt arbete. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ONAU § 48   

Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

Sammanfattning  
Susanne Wallentinson presenterar vad HME står för och hur kommunen jobbar med detta. 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre 
delindex: motivation, ledarskap och styrning. 
Kvalitativt mått som kopplas till verksamhetsresultat 
 
Maria Ås, tf förvaltningschef/äldreomsorgschef informerar om resultatet från senaste mätningen och hur 
man arbetat med resultatet och de åtgärder som gjorts inom äldreomsorgen.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 49    ON 2022/000002 

Helårsprognos efter mars 
Förvaltningsekonom redovisar helårsprognosen efter mars månad.  
Den ekonomiska prognosen pekar fortsatt på ett nollresultat för 2022.  
Personalkostnaden ligger efter mars i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Helårsprognos Omsorgsförvaltningen 2022-04-11. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen. 
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ON § 50    

Verksamhetsmål, beskrivning av bakomliggande mål 
På Omsorgsnämndens möte 2021-10-21 § 93 fick förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till 
nämnden med information kring de bakomliggande mättal som finns för verksamhetsmålen.  
 
Tf förvaltningschef informerar om vilka mättal som hänger ihop med vilka verksamhetsmål och hur 
detta avspeglar sig i rambudget för 2023. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ta del av informationen. 
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ON § 51    ON 2022/000001 

Rambudget 2023 

Sammanfattning  

Förvaltningen har arbetat fram förslag till rambudget för 2023 utifrån förutsättningar från 
budgetberedningen. Omsorgsförvaltningen har för 2023 ingen ramminskning enligt plan och 
kommunbidraget år 2023 uppgår till 242,2 mnkr.  
 
Förvaltningens fokus ligger på att ställa om verksamheten till god och nära vård samt att ha 
kompetens och resurser att bedriva mer avancerad vård i kommunal regi. Omställning till 
förebyggande arbetet är också ett viktigt fokus för att öka den enskildes självständighet samt 
fördröja och minska behovet av insatser från kommunen. Detta är särskilt viktigt eftersom det blir 
allt fler brukare som ska vårdas av färre (personalresurser). Personal- och kompetensförsörjning är 
en stor utmaning under 2023 och kommande år.  
I omställningen ingår också att ställa om till digitala arbetssätt och ersätta personella resurser med 
tekniska lösningar där det är möjligt. Omställningen till en god och nära vård, till ett mer 
förebyggande arbete och till ett breddinförande av teknik tillhör förvaltningens viktigaste 
utvecklingsområden de närmaste åren.  
 
Förvaltningen äskar 0,5 mnkr för investeringar 2023 som avser inköp nya inventarier till 
verksamheterna.  

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag ONAU 2022-04-07 § 47 
ON Rambudget 2023, daterad 2022-04-12.  
Tjänsteskrivelse - Bemanning i bostad med särskild service, LSS.  

Ajournering 

Ajournering begärs. 
 

Yrkande 

Britt Lindgren (C) yrkar på att Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rambudget 
2023.  
Sanna Gustafsson (S) och Jan Olof Larsson (S): Vi ställer oss bakom förslagen och äskandena i 
rambudgeten men återkommer med förslag om utökning av ram för personalfrämjande åtgärder. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Britt Lindgrens (C) förslag mot Sanna Gustafssons (S) och Jan-Olof 
Larssons (S) förslag och finner att Omsorgsnämnden antar Britt Lindgrens (C) förslag. 
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Forts ON §51 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förslag till rambudget 2023.  

Reservation 

Sanna Gustafsson (S) och Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag, 
se bilaga.  

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) ställer sig bakom Sanna Gustafssons (S) och Jan-Olof Larssons (S) yrkande  

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
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Forts ON §51  Bilaga skriftlig reservation 

Reservation 

Sanna Gustafsson (S) och Jan-Olof Larsson (S): Vi ställer oss bakom förslagen och äskandena i 
rambudgeten men återkommer med förslag om utökning av ram för personalfrämjande åtgärder. 
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ON § 52    

Information från förvaltningen 
A) Rekrytering sommarpersonal samt semesterplanering 

Tf. förvaltningschef informerar kring aktuellt läge gällande rekrytering inför sommaren samt 
semesterplanering. Trots omfattande åtgärder för rekrytering av sommarpersonal så saknas 
det fortfarande personal. Förvaltningen kommer att bli tvungna att använda semesteravtal 
även denna sommar.  
 

B) Hunnebohemmet 
Arkitekten tar hand om alla synpunkter från referensgrupperna och justerar ritningarna 
enligt detta. I Maj kommer ritningarna att fastställas för att sedan kunna kostnadsberäknas.  
 

C) Migration från Ukraina 
Tf. förvaltningschef informerar kring dagsläget gällande flyktingmottagande från Ukraina. I 
dagsläget finns det inga anvisningar från Migrationsverket. Hanteringen av 
Massflyktdirektivet utreds inom förvaltningen. 
 

D) Covid-19 
Tf. förvaltningschef informerar om att Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig 
sjukdom men att munskydd fortfarande ska användas i omsorgsnära arbete. 
 

E) Viruset Calici - Vinterkräksjuka 
Tf. förvaltningschef informerar kring smittspridningen av viruset Calici. 
 

F) Verksamhetsbesök 
Tf. förvaltningschef informerar om att det går bra att besöka verksamheterna igen fullt ut. 
Vill ledamöterna besöka verksamheterna så ska det göras enligt fastställd rutin.  
 

G) Sunt arbetsliv 
Tf. förvaltningschef informerar om Sunt Arbetsliv, ett externt resursteam som kan hjälpa 
kommuner att göra grundläggande analyser för att skapa ett sunt arbetsliv. 
Omsorgsförvaltningen är först ut att ta del av detta resursteam inom Sotenäs kommun. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen.  
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ON § 53   Dnr 2022/0000014  

Ärendebalanslista 
Genomgång av ärendebalanslistan. Listan justeras utifrån dagens avrapporterade ärenden.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 54   Dnr 2022/000007    

Redovisning av delegationsbeslut  
 

• Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-04, 2022-04-07 
 
• Delegationsbeslut färdtjänst för mars 2022 

 

• Delegationsbeslut Individ- och familjeomsorgen för mars 2022 
 

• Ordförandebeslut daterat 2022-02-11 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 55   Dnr 2022/000006  

Anmälningsärenden 

• Huvudmannaskapsutredningens enkät om kommunens handläggning och beslutsfattande av 
ansökningar om personlig assistans. Statens offentliga utredningar. 2022-04-19 

• Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård. 2022-04-11 

• Samverkansprotokoll omsorgsförvaltningen, 2022-04-01 
• Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller 

annat enskilt hem, påminnelse, 2022-03-30 
• Protokollsutdrag KF, 2022-03-23 § 34, Revidering reglemente KPR 
• Dom i Förvaltningsrätten angående återbetalning av försörjningsstöd. 2022-03-23 
• Motion - Arbetskläder omsorgen, Lena Linke (MP), 2022-03-14 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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ON § 56     

Habiliteringsersättning 
Sanna Gustafsson (S) ställer följande frågor kring Habiliteringsersättning: 

• Hur stor är ersättningen som betalas ut? Hur mycket får varje individ? 
• Vilka får ta del av ersättningen? 
• Hur har det fungerat de senaste åren? (Under pandemin) 
• Det finns stadsbidrag att söka för att höja ersättningen. Har vi sökt dessa bidrag? 

 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen och ger tf. förvaltningschef i uppdrag att återkomma till 
nämnden med svar på ovanstående frågor.  
 

Beslutet skickas till  

Tf. Förvaltningschef 
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