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Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M)  
Kristina Bock Grahl (C), §§ 83-90 
 

 
 

Övriga deltagare 

 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef  
Birgitta Cederberg, enhetschef, § 85 
Lars Gustafsson, bostadsanpassningshandl § 85 
Erika Krylberg, Systemadministratör § 86 
Maria Munkstedt, utredare, §§ 87-88 
Nicolina Ravnås, ekonom, §§ 89-90 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Lena Linke 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 14 oktober 2019, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Lena Linke 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2019-10-10 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-10-14 – 2019-11-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 83       

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Punkt 9. Utgår: Kommunrevisionen jämförande studier avseende omsorgen. 
 
Avsägelse från Annica Erlandsson (S) från uppdrag som 2:e vice ordförande i Omsorgsnämndens 
arbetsutskott samt val av ny ledamot till arbetsutskottet. 
 
Fråga från Mathias Bruno (M): Ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
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ON § 84    

Avsägelse från 2:e vice ordförande i Omsorgsnämndens arbetsutskott, 
Annica Erlandsson (S) samt val av ny ledamot till arbetsutskottet  
 
Annica Erlandsson (S) har lämnat in en avsägelse av uppdrag som 2:e vice ordförande i 
Omsorgsnämndens arbetsutskott. 
  
Omsorgsnämnden föreslår Sanna Lundström Gustafsson (S) till ny 2:e vice ordförande i 
Omsorgsnämndens arbetsutskott. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att entlediga Annica Erlandsson (S) som 2:e vice ordförande i 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-2022. 
  
Omsorgsnämnden utser Sanna Lundström Gustafsson (S) till ny 2:e vice ordförande i 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-2022. 

 

 

Skickas till 

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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ON § 85      

 
Information om bostadsanpassningsbidrag  
Lars Gustafsson, bostadsanpassningshandläggare, informerar om bostadsanpassningsbidrag. 
 
Bostadsanpassning styrs av lagen om bostadsanpassning. Kommunen ansvarar för 
bostadsanpassning. 
 
Boverket är tillsynsmyndighet. 
 
Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag där syftet är att ge människor med funktionsnedsättning 
möjlighet till ett självständigt liv i eget boende 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del informationen.  
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ON § 86    ON 2019/000100  

 
Tillsynsrapport från dataskyddsombudet 
 
Sotenäs kommuns dataskyddsombud JP Infonet har genomfört den första granskningen av 
kommunens hantering av personuppgifter efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. 
I samband med granskningen togs en tillsynsrapport fram med förslag till förbättringsåtgärder. 
Kommunens kontaktombud har gemensamt gått igenom tillsynsrapporten och konstaterat att vissa 
brister redan åtgärdats under det kontinuerliga arbete som pågår, andra pågår det eller planeras det 
åtgärder kring. 
 

Beslutsunderlag 

Systemadministratörens tjänsteutlåtande 2019-07-01. 
JP Infonet, dataskyddsombudets tillsynsrapport 2019. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-25 § 143. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av tillsynsrapporten från dataskyddsombudet och uppmanar förvaltningen 
att vidta de åtgärder som åligger Omsorgsnämnden. Särskilt ska punkten behörighet/tillgång och 
begränsningar beaktas. 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Systemadministratörer  
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ON § 87    ON 2019/000120  

 
Uppföljning utifrån fastställd intern kontrollplan 2019 
 
Syftet med intern kontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 60, 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. 
 
Intern kontrollplan 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 ska alltid göras av person som inte är ansvarig för densamma. 
Förvaltningar kan med fördel utföra intern kontroll för varandra. 
 
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin internkontrollplan. 
 
Intern kontroll skall inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk.  
Det är viktigt att nämndernas interna kontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. 
 
Slutinstans för rapportering av Omsorgsnämndens intern kontrollplan är Kommunstyrelsen. 
Rapportering görs i samband med årsbokslut. 
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Forts ON § 87 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2019-09-10. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-25 § 124. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av intern kontrollplan 2019. 
 
Omsorgsnämnden överlämnar uppföljning av intern kontrollplan 2019 för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utredaren 
Kommunstyrelsen 
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ON § 88    ON 2019/000004  

 

Intern kontrollplan 2020 
 
Varje nämnd har, enligt Reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011-06-16, att 
nämnd 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.  
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 
 
Kontroller i planen 2020 

Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2020 beslutat om tre kontroller som gäller för 
samtliga nämnder: 

1. Attest 
2. Målstyrning 
3. Frånvarorapportering 

 
I Omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2020 framkommer förslag på fyra kontroller som endast gäller 
för omsorgsnämnden och nämnden föreslås besluta att välja tre kontrollpunkter till intern kontrollplanen. 
Detta utifrån den riskanalys som förvaltningen genomfört under 2019.  
 
 
De föreslagna punkterna är:  

1. Genomförandeplaner inom äldre-och funktionshinderomsorgen.  
2. Dokumentation 
3. Synpunktshantering  
4. Lex Sarah 

 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2019-09-11. 
Omsorgsförvaltningens plan för intern kontroll 2020.  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-25 § 125. 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-10-10| §§ 83-94 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2019\ON protokoll 2019-10-10.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 10(17)
 

 
 
 

Forts ON § 88 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till följande punkter: 

Genomförandeplaner inom äldre-och funktionshinderomsorgen  
Dokumentation 
Diarieföring 
Lönekostnader 
Företrädesrätt 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på omsorgsförvaltningens förslag mot omsorgsnämndens 
arbetsutskotts förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsnämndens arbetsutskotts  
förslag. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar Omsorgsförvaltningens plan för intern kontroll 2020.  
 
Omsorgsnämnden väljer fem punkter:  
Genomförandeplaner inom äldre-och funktionshinderomsorgen  
Dokumentation 
Diarieföring 
Lönekostnader 
Företrädesrätt. 
 
Omsorgsnämnden överlämnar Omsorgsförvaltningens plan för intern kontroll 2020 till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utredaren 
Kommunstyrelsen 
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 ON § 89    ON 2019/000075 

 
Motion om skärpt rutin för anställningar inom äldreomsorgen 
 
Sotenäs kommun har ca 200 medarbetare som arbetar med vård och omsorg av äldre personer inom 
hemtjänst och särskilda boenden. Mycket av arbetet utförs som ensamarbete, det vill säga utföraren 
är ensam med brukaren. Det är kommunens ansvar att dessa medarbetare levererar god omsorg 
under förhållanden som skapar trygghet för de äldre. 
 
Många av de äldre brukarna är lika sköra och har samma förhållande till vårdgivaren som de små 
barnen i förskolan, barn-och ungdomar inom LSS och de som får personlig assistans har. Även vid 
rekrytering till arbete inom hemtjänst och särskilda boenden, bör verksamheten därför tillämpa 
samma noggrannhet för att säkerställa att det yttersta görs för att åstadkomma en trygg 
omvårdnadssituation 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-25 § 128. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen om skärpt rutin för 
anställningar inom äldreomsorgen. 
 
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillämpningen av skärpt rutin för 
anställningar ska ingå i förfrågningsunderlaget och därmed gälla även för de privata utförarna.  
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
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ON § 90   ON 2019/000003       

 
Delårsbokslut med måluppföljning 
Omsorgsnämnden visar på en negativ prognos om ca - 2,2 mnkr. Underskottet håller sig omkring 
den nivå som förvaltningen förvarnade om inledningsvis på året 2019 och beror i huvudsak på att 
åtgärdsplanen hittills inte har fått genomslag på grund av utdragna fackliga förhandlingar och 
övriga förberedelser. Det tar också tid att upprätta struktur och förändra kultur. Det är främst 
äldreomsorgens personalkostnader och placeringar inom individ- och familjeomsorgen som 
påverkar prognosen. 
 
Måluppfyllelsen för Omsorgsnämnden går åt rätt i sina delar, ett aktivt arbete med ekonomi pågår 
och bland jämförbara kommuner ligger Sotenäs kommun relativt väl till.  
 
Måluppfyllelse kring kvalitet finns det ännu inga uppdaterade siffror på och kring individ- och 
familjeomsorgen och Funktionsstöd saknas de helt. Sotenäs kommun har nu anmält att få vara med 
även i dessa delar framöver. 
 
Sjukfrånvaron för hela perioden är marginellt lägre än 2018. Genomförande av personalvårdsronder 
följer plan, viktiga rutiner upprättas och implementeras och ledarskapet behöver fortsatt stärkas. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande. 
Omsorgsnämndens delårsrapport jan-april 2019. 
Bokslutsrapport augusti 2019. 
Verksamhetsplan 2019. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-25 § 126. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut med måluppföljning. 
 
Omsorgsnämnden framhåller vikten av att fortsätta arbete med att nå budget i balans.  
 
Omsorgsnämnden överlämnar delårsbokslut med måluppföljning 2020 till kommunstyrelsen för 
kännedom. 
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Forts ON § 90 

Protokollsanteckning 

Vi accepterar inte att personalen inte får propositionerlig ersättning när heltidmåttet höjs.  
 
Cecilia Simonsson (SD). 

 

 

Skickas till  

Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen                                                                                              



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-10-10| §§ 83-94 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2019\ON protokoll 2019-10-10.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 14(17)
 

 
 
 

ON § 91   ON 2019/000001     

 

Internbudget 2020 
Nicolina Ravnås, ekonom, redovisar internbudget 2020 Omsorgsnämnden. 
Omsorgsnämndens tilldelade ram för år 2020 har minskat med 1 317 700:- i jämförelse  
med aktuell ram för 2019. Den totala ramen för omsorgsnämnden är 229 813 100:-. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande. 
Budget 2020 Omsorgsnämnden. 
 

Yrkande 

 
Mathias Bruno (M) föreslår bifall till internbudget med undantag för de styrande 
verksamhetsmålen. De styrande verksamhetsmålen är beslutade för hela mandatperioden             
och ska ej förändras och därmed lyftas ur beslutet. Om förvaltningen däremot vill bryta ner de 
nämndsspecifika målen i egna verksamhetsmål så är det självklart helt i sin ordning. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag mot  
Mathias Brunos (M) förslag och finner att omsorgsnämnden antar Mathias Brunos (M) förslag. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner internbudget 2020 med undantag för de styrande verksamhetsmålen. 
De styrande verksamhetsmålen är beslutade för hela mandatperioden och ska ej förändras och 
därmed lyftas ur beslutet. Om förvaltningen däremot vill bryta ner de nämndsspecifika målen i egna 
verksamhetsmål så är det självklart helt i sin ordning. 

Omsorgsnämnden överlämnar internbudget 2020 till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen 
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ON § 92   ON 2019/000006     

 

Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-25 §§ 129-142. 
Bostadsanpassningsbidrag, nr 260-270. 
Individ- och familjeomsorgen, ordförandebeslut, augusti 2019,  
nr 480-494.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
augusti-september 2019, nr 1053-1088. 
Färdtjänstärenden, augusti-september 2019, nr 121-123. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 93   ON 2019/000005       

 
Anmälningsärenden 
Inspektionen för vård och omsorg, individrapport 2019-09-20. 
Uddevalla Tingsrätt Dom 2019-09-11. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 94 

 
Fråga från Mathias Bruno (M) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
 
Mathias Bruno (M) har 2019-01-17 lämnat in skriftligen en fråga till omsorgsnämnden om det finns 
möjlighet för förvaltningen att göra det möjligt, för de ledamöter och ersättare som arbetar inom 
kommunen, att återuppta sitt arbete efter nämndssammanträde då detta inte tar mer än en halvdag i 
anspråk? På så vis slipper dessa en hel dags förlorad arbetsförtjänst och behöver således inte belasta 
nämndens ansträngda ekonomi mer än nödvändigt. Samtidigt undrar jag om det är möjligt för 
förvaltningen att undersöka samma möjligheter för de som har anställning i privat sektor. Jag 
förutsätter att nämndens gemensamma mål är att belasta budgeten så lite som möjligt med arvoden. 
 
Mathias Bruno (M) 
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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