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ON § 134       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Ärende som utgår: 
Punkten 5. Förstudie psykisk ohälsa barn och ungdom. 
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ON § 135    

 
Information om samordningsförbundets Väst verksamhet  
 
Omsorgsnämnden tar del av information om samordningsförbundets Väst verksamhet. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.   
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ON § 136   Dnr 2020/000104 

 
Revidering av generella bestämmelser angående färdtjänst och 
riksfärdtjänst  
Lag om färdtjänst ger kommunen de grundläggande kraven som skall uppfyllas men det finns behov 
av generella bestämmelser om utformningen av färdtjänsten. Detta för att uppnå kommunal 
likställighet och ge stöd i handläggningen av den individuella prövningen av färdtjänst. Detsamma 
gäller tillämpningen av lag om riksfärdtjänst.  
 
Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal har tillsammans arbetat fram gemensamma bestämmelser i 
enlighet med avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik, som anger att parterna ska sträva 
mot harmoniserade generella bestämmelser om utformningen av färdtjänst och riksfärdtjänst 
(anropsstyrd trafik). 
 

Beslutsunderlag 

Färdtjänsthandläggarens tjänsteutlåtande 2020-10-22. 
Förslag till revidering av generella bestämmelser angående färdtjänst och riksfärdtjänst.  
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-05 § 127. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta revidering av generella bestämmelser för färdtjänst och 
riksfärdtjänst att gälla fr o m 2021-03-01.  
 
 
 
 

Skickas till 

Enhetschef  
Färdtjänsthandläggare 
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ON § 137   ON 2020/000077  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-04-15, omsorgskontoret och upprättad 
utredning i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-08-25. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-10 § 98. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000077. 
 

Skickas till 

Utredaren   
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ON § 138   ON 2020/000076  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-04-15, hemtjänst söder och upprättad 
utredning i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-08-25. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-10 § 99. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000076. 
 
 

Skickas till 

Utredaren   
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ON § 139   Dnr 2020/000044   
       

Klagomål - matleverans  
Uppföljning av klagomål avseende Tesias hämtning av matportioner från Hunnebohemmet. 
Matportioner har hämtats upp senare än vad som avtalats, med risk för att maten levereras senare än 
vad som bedömts som lämpligt och oro för att vårdtagaren blivit utan mat. Tesia har åtgärdat 
situationen genom ändrade rutiner och förändring i planeringen. Enligt vidare utredning har inte 
brukaren lidit men då maten har levererats innan sista förbrukningsdag dock på en dag då 
matleveranser normalt inte sker.  
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-09-29. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-05 § 126. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av förvaltningens utredning av klagomål avseende Tesias hantering av 
matleverans till vårdtagare samt att förvaltningen har vidtagit åtgärder i ärendet. 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 140    ON 2018/000065   

 
Uppföljning av beslut om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 
äldre  
Riksdagen tog, 1 juli 2018, beslut om att införa en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen 
med innebörden att socialnämnden får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan 
föregående behovsprövning. Det är upp till varje kommun att fatta beslut kring huruvida 
kommunen ska tillämpa bestämmelsen. Att tillämpa bestämmelsen tros gynna de äldre 
medborgarna i kommunen i fråga om integritet, identitet, trygghet och valfrihet, utan att 
innebära ekonomisk eller organisatorisk märkbar påverkan för omsorgsförvaltningen. 
 
2018-08-30 tog Omsorgsnämnden följande beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar tillämpa förenklat beslutsfattande. Uppföljning av beslutet 
ska göras inom ett år med möjlighet för nämnden att omvärdera sitt beslut. 
 
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att ta fram riktlinjer för förenklat 
beslutsfattande. Dessa riktlinjer ska antas av omsorgsnämnden innan påbörjad 
tillämpning av lagen. I riktlinjerna ska framgå att 1. Den insats som erbjuds inom ramen 
för förenklat beslutsfattande är trygghetstelefon. 2. "Äldre" definieras avseende 
trygghetstelefon som kommunmedborgare över 75 år. 
 
2019-01-07 antog Omsorgsnämnden dokumentet "Rutin gällande Förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst för äldre." 
Uppföljning av beslutet ska göras inom ett år med möjlighet för nämnden att omvärdera 
sitt beslut. 
 
En uppföljning har nu gjorts av nämndens beslut. Det går inte att se någon ökning i 
kostnader för kommunen till följd av beslutet då samtliga som ansökte om 
trygghetslarm innan beslutet även då fick det beviljat. 
 

Yrkande 

 
Nils Olof Bengtson (M), Mikael Sternemar (L), Mathias Bruno (M) och Sanna Lundström 
Gustafsson (S), Britt Lindgren (C):  föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda om 
ytterligare lämpliga insatser som skulle kunna innefattas i förenklat beslutsfattande för äldre. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
omsorgsnämnden antar detta. 
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Forts ON § 140 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-08-18. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-10 § 100. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att fortsätta tillämpa Rutiner gällande Förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst för äldre. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda ytterligare lämpliga insatser som 
skulle kunna innefattas i förenklat beslutsfattande för äldre. 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
Förvaltningschefen 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-11-19| §§ 134-154 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2020\ON 
protokoll 2020-11-19 sekretess.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:12(27)
 

 
 

ON § 141    Dnr 2020/000099   

 
Verkställande av hemtjänst vid tillfällig vistelse  
Sotenäs kommun tog ett tillfälligt beslut om att neka personer hemtjänst vid tillfällig vistelse till 
följd av Corona-pandemin sommaren 2020. Omsorgsnämnden har i samband med detta önskat en 
redogörelse av vilka kostnader som uppstår för Sotenäs kommun till följd av verkställande av 
hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse. 
 
Enligt Socialtjänstlagen är Sotenäs kommun skyldiga att verkställa bosättningskommuners beslut 
om hemtjänst i Sotenäs kommun. Bosättningskommunen är skyldig att ersätta Sotenäs kommun för 
verkställande av hemtjänst utifrån sin ersättningsnivå.  
 
VästKom tar årligen fram rekommendationer för bosättningskommuner gällande ersättningsnivå för 
hemtjänst i annan kommun.  
 
Det är i nuläget inte möjligt att beräkna vilka eventuella ökade kostnader verksamheterna har haft 
för att verkställa hemtjänst för delårsboende eftersom detta inte särskiljs på något vis i 
redovisningen.  
 
Vid beräkning av skillnaden mellan Sotenäs kommuns ersättningsnivå och den ersättning Sotenäs 
har fått från bosättningskommunerna framgår en extra kostnad för Sotenäs kommun på  
ca 100 000 kronor per år. Hade bosättningskommunerna ersatt Sotenäs kommun enligt VästKoms 
rekommendationer hade en sådan extra kostnad mer eller mindre uteblivit.  
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-10-12. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-05 § 128. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att omsorgsnämnden får ett bra 
redovisningsunderlag för att ta ut rätt kostnad för hemtjänst för tillfällig vistelse.  
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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ON § 142   Dnr 2020/000084 

 
Analys av Lex Sarah-rapporter gällande larm 
 
Under 2019–2020 har det inkommit en mängd Lex Sarah-rapporter som rör larm. Det har bland 
annat handlat om för lång inställelsetid och att besök uteblivet helt.  
 
Omsorgsnämnden önskar redovisning av vad som har gjorts, görs och kan göras för att minska 
antalet rapporter gällande risker för missförhållande i relation till larm.  
 
Analysen visar att andelen rapporter gällande larm i relation till verksamheten i övrigt inte behöver 
ses som anmärkningsvärd då larmhanteringen är den del av verksamheten som inte går att planera. 
Åtgärder har gjorts och görs löpande för att minska antalet risker i relation till larmen. Åtgärderna 
ligger både på system- och individnivå. Det finns förslag på ytterligare åtgärder som kan underlätta 
för verksamheterna, främst digitala lösningar, som ska ses över. Samtidigt kan det konstateras att 
med andra ekonomiska förutsättningar hade verksamheten kunnat bemanna på ett annat sätt och 
därmed minska riskerna ytterligare. Detta är dock en kostnad som inte bedöms som försvarbar i 
relation till budget och de bedömda riskerna.  
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-09-09. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-05 § 129. 
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L): 
Förvaltningen har vidtagit följande åtgärder för att komma till rätta med situationen för att minska 
antal missförhållande i samband med larm: 

• Hantering av enskilda brukare 
• Omplanering av besök 
• Trygghetskamera 
• Utbildning i bemötande och uppdraget 
• Införande av digitalt avvikelsesystem 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att omsorgsnämnden 
antar detta. 
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Forts ON § 142 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Omsorgsnämnden noterar att förvaltningen har vidtagit följande åtgärder för att komma till rätta 
med situationen för att minska antal missförhållande i samband med larm: 

• Hantering av enskilda brukare 
• Omplanering av besök 
• Trygghetskamera 
• Utbildning i bemötande och uppdraget 
• Införande av digitalt avvikelsesystem 

 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka användande 
av trygghetskamerorna vid larm.  
 
 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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ON § 143      

 
Kvalitetsuppföljning äldreomsorg 
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av redovisning av den årliga brukarundersökningen inom  
äldreomsorgen som genomförs av Socialstyrelsen . 
 
Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2019 bodde på särskilt boende, hade 
hemtjänst har fått möjlighet att besvara en enkät om vad de tycker om äldreomsorgen.  
 
Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller 
som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen.  
 
Syftet är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för 
jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av 
vården och omsorgen om de äldre.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Omsorgsnämnden riktar ett tack till personalen som gör ett bra arbete vilket framkommer i 
kvalitetsuppföljningen. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med fokus på de områden 
där kommunen har ett sämre resultat som framkommer i redovisad kvalitetsuppföljning.  
 
 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Avdelningschef 
Enhetschef  
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ON § 144    Dnr 2020/000105   

 
Digitalisering inom omsorgsförvaltningen  
 
Digitalisering avseende trygghetskamera, digitala lås, digitala medicinskåp och online handel.  
 
Trygghetskamera är 3 st infört i en pilot som fallit väl ut, det är insatsen känsla av trygghet. Fler 
kameror är på gång att installeras.  
 
Digitala lås ut på upphandling under 2020 för att installeras tidigt 2021. Brukaren är trygg med att 
ingen annan kommer in i dennes lägenhet då dörr öppnas med sensor som den enskilde har på sig, 
dörren är alltid öppen inifrån.  
 
Digitala medicinskåp är ute på upphandling och planeras införas under slutet 2020 och under 2021. 
Det är skåp som man loggar in med app på mobil eller tagg, skåpen ser vem som loggar in och ut då 
det bara är personal med behörighet som ska ha tillgång. Online handel håller upphandlare på med 
ett förfrågningsunderlag till de lokala handlarna om de kan möta de önskningar vi har i utförande. 
Ica i Kungshamn har idag hört av sig då de har online handel.  
 
Digitalisering i olika former följer omvärldsbevakning. Använda våra resurser på ett effektivt och 
ekonomiskt sätt som gynnar både brukare och verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande 2020-10-26. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-05 § 131. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare 
med frågan och återkomma till omsorgsnämndens kommande sammanträde med förslag till beslut 
och finansiering. 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-11-19| §§ 134-154 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2020\ON 
protokoll 2020-11-19 sekretess.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:17(27)
 

 
 

ON § 145   Dnr 2020/000065    

 
Äldreomsorgsplan 2021-2025  
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg.  
Planen ska vara vägledande i politiska och verksamhetsmässiga beslut.  
 
Planen är framtagen i samarbete med äldreomsorgens chefer, omsorgsnämnden, kommunala 
pensionärsrådet samt en referensgrupp med representanter från seniororganisationer i kommunen.  
 
Planen redovisar de förutsättningar som finns för en äldreomsorgsplan; nationella samt lokala mål 
och styrmedel, äldreomsorgens målgrupper, nuvarande kommunala insatser samt 
befolkningsprognoser.  
 
Planen förordar, utifrån ovan nämnda förutsättningar, fem utvecklingsområden; förebyggande 
insatser, funktionella boendelösningar, digitalisering och välfärdsteknik, personal- och 
kompetensförsörjning samt systematisk kvalitetsförbättring.  
 
Att anta äldreomsorgsplanen innebär inga kostnader. Planen beskriver dock ett projekt kring 
förebyggande insatser som, under två år, kommer att finansieras av statliga medel. Om detta projekt 
uppfyller sina mål har omsorgsförvaltningen för avsikt att begära utökad ram för att det 
förebyggande arbetet ska bli en del av ordinarie verksamhet. 
 
Äldreomsorgsplan 2021-2025 har gått ut på remiss till de politiska partierna. De politiska partiernas 
remissvar är inarbetade i äldreomsorgsplanen. 

Beslutsunderlag  

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-10-01. 
Äldreomsorgsplan 2021-2025. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Äldreomsorgsplan 2021–2025. 
 
Omsorgsnämnden godkänner justering av Äldreomsorgsplan 2021-2025 utifrån inkomna remissvar.   
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 146   Dnr 2019/000020  

    
Fråga från Mathias Bruno (M) om ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst  
 
 Mathias Bruno (M) har lämnat in skriftligen frågan 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). 
 
Enligt omsorgsförvaltningen är det inga problem att få jobba förmiddag eller eftermiddag om man har 
politiska uppdrag motsatt. Ber en medarbetare om att få avsluta pass tidigare på eftermiddag på grund av 
politiska uppdrag kan oftast detta lösas. Det är svårare att komma senare till hemtjänstuppdrag på 
morgonen. 
 

 Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden beslutar att med ovanstående information är Mathias Brunos (M) fråga besvarad. 
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ON § 147   ON 2020/000006 

 
Delegationsbeslut  
Arbetsutskottets protokoll § 120-125, 133/2020 
Individ- och familjeomsorgen, oktober 2020, nr 583-589. 
Ordförandebeslut 2002-10-26, nr 590. 
Hemtjänstärenden, förteckning över plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
oktober 2020, nr 1276-1293. 
Färdtjänstärenden, oktober 2020, nr 147-148. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 148   ON 2020/000005 

 
Anmälningsärenden  
Protokoll Västra Götalandsregionen 2020-09-22, § 141. 
Beslut från IVO 2020-09-10, 2020-09-14, 2020-09-15. 
Protokoll kommunfullmäktige 2020-06-11 §§ 79, 100. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 149   Dnr 2020/000002 

 
Budgetuppföljning 
Efter utfall oktober 2020 visar förvaltningen en prognos med ett överskott med 2.7 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomens nämndprognos oktober 2020. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.   
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ON § 150    

 
Nedläggning av faderskap 
 
Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 §.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
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ON § 151   

 
Nedläggning av faderskap 
 
Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 §.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
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ON § 152    Dnr 2020/000001   

 
Åtgärdsplan Omsorgsförvaltningen 2019-2021  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2020-08-27 § 113, att åtgärdsplanen ska följas upp vid varje 
nämndssammanträde. 
 
Förvaltningschefen informerar om att det inte finns något att redovisa idagsläget i åtgärdsplan för 
omsorgsförvaltningen 2019-2021. 
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ON § 153    Dnr 2020/000091   

 
Remissvar Hållbarhetsstrategi 2030 
Kommunstyrelsen beslutade 26 februari 2020, i enlighet med rådet för hållbarhet och hälsas 
rekommendation, att prioritera 4 globala mål vid framtagandet av hållbarhetsstrategi;  
Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 
produktion, 14. Hav och marina resurser. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-10-26. 
Remiss -. Hållbarhetsstrategi 2030. 
Sotenäs kommun – Hållbarhetsstrategi 2030. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-05 § 132. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden avser att arbeta på följande sätt med de fokusområden som 
närmast berör förvaltningens verksamhetsområden: 

 

Hälsa och välbefinnande: 
Förebyggande arbete. Nämnden kommer framöver att fokusera mer på förebyggande 
insatser för att fånga upp de behov som finns och för att arbeta med åtgärder som 
leder till förbättrad upplevelse av hälsa och välbefinnande. Verksamheten har ett 
etablerat samarbete med utbildningsförvaltningen kring barn och unga. Arbetet kring 
äldre är under uppstart, men här finns viktiga aktörer att göra tydligare kopplingar 
till: regionen och verksamheten Måltid& service som exempel. I allt förebyggande 
arbete som utförs, vill förvaltningen också samarbeta med de engagerade 
volontärsorganisationer som finns i kommunen. 
Hållbara städer och samhällen: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig aktör att samarbeta med för att få ett 
anpassat bostadsbestånd som främjar självständighet och delaktighet i samhället.        
I verksamhet främja fysisk aktivitet i stället för färdmedel. Använda fossilfria 
färdmedel i tjänsteresor. 

 
Hållbar konsumtion och produktion:  
Välja lokala produkter och tjänster när det är möjligt och säkerställa att 
upphandling följer kravställan. Detta sker i samarbete med ekonomienheten. 

 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-11-19| §§ 134-154 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2020\ON 
protokoll 2020-11-19 sekretess.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:26(27)
 

 
 

 
Forts ON § 153 

Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 
Strategiförslaget ligger i linje med redan påbörjat arbete i Omsorgsnämnden och 
arbetet kan således integreras på ett bra sätt i ordinarie verksamhet. 
 

• Fångar respektive fokusområde upp de insatser som är viktigast framåt? 
Ja det är Omsorgsnämnden bedömning 

 

• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande 
av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation 
bidra? 

 
Etablera nya samarbetsformer och arbeta mer med de som redan finns. Skapa 
mätbara aktiviteter för att följa upp att åtgärder får effekt. Det är viktigt att 
kommunens hållbarhetsstrateg håller ihop frågan och driver den. 

 

• Kommunala förvaltningar och bolag: Vilket stöd behöver er verksamhet för 
att hållbarhetsstrategin ska vara en del i det vardagliga arbetet? 

 
Återkommande träffar med alla chefer i förvaltningen och kommunens 
hållbarhetsstrateg för att hålla liv i frågan och konkretisera varje åtgärd. 

 

Skickas till 

Rådet för hållbarhet och hälsa 
 
 
 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
 
Nils Olof Bengtson (M)    Britt Lindgren (C) 
Ordförande    Justering 
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ON § 154 

 

Information från omsorgsförvaltningen  
Förvaltningschefen informerar om aktuell rapport om covid -19. Det är förnärvarande inget 
besöksförbud på kommunens äldeboenden. 
 
Anställda och brukare inom omsorgsförvaltningen kommer att kunna erbjudas vaccination mot 
säsongsinfluensan. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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