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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45 - 11.00.

Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Göran Hahne (M)
Kenny Thärnström (L)
Britt Lindgren (C)
Birgitta Granström (S)
Stellan Welin (S)
Magnus Johansson (V)

Närvarande
ersättare

Mathias Bruno (M)
Lill Grimani (KD)
Stig Roos (S)

Övriga deltagare

Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef
Mariann Lundin, avdelningschef
Erika Krylberg, 1:e socialsekreterare, §113
Wictoria Wejernvik, biståndshandläggare, § 114
Eva Bergqvist, ekonom, § 116
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Magnus Johansson

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 27 september 2018, kl 11.15.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Magnus Johansson

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2018-09-27 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-09-27 – 2018-10-19.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson
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ON § 113

ON 2016/22

Tillägg till omsorgsnämndens delegationsordning
I samband med ändring 2018-07-01 i Lagen (2016:752) om tillförlitliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige gällande vissa unga vuxna som kom till
Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid, gjordes
ändringar i Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Ändringen
avser de ungdomar som har fått ett avslagsbeslut och ett beslut om avvisning eller
utvisning som vunnit laga kraft, och som i och med det förlorat sin dagersättning enligt
LMA. Om en sådan ungdom ansöker om uppehållstillstånd med stöd av 16 f § i den
tillfälliga lagen får Migrationsverket eller domstol besluta att avvisnings- eller
utvisningsbeslutet ska inhiberas. Om verkställigheten inhiberas blir ungdomen en s.k.
tillståndssökande och kan efter en anmälan om behov av bistånd till Migrationsverket,
ha rätt till ekonomiskt strid enligt LMA i form av dagersättning och särskilt bidrag. Det
är då socialnämnden i vistelsekommunen som ska besluta om och eventuellt utbetala
ekonomiskt stöd enligt LMA.
Med anledning av ändringarna i lagstiftningen behöver omsorgsnämndens
delegationsordning uppdateras så att socialsekreterare kan besluta om ersättning enligt
LMA utifrån gällande lagstiftning.
Ersättning enligt LMA delas in i två olika delar; dagersättning och särskilt bidrag.
Dagersättningen betalas ut enligt fasta belopp och regleras i Förordningen (1994:361)
om mottagande av asylsökande m.fl. Särskilt bidrag kan beviljas till bl.a. vinterkläder,
glasögon, kosttillskott, handikapputrustning, spädbarnsutrustning och akut tandvård vid
särskild ansökan från den enskilde. Den ersättning som socialnämnden betalar ut i
enlighet med 3 a § LMA kan återsökas hos Migrationsverket.
Vid handläggning av ansökan om ersättning enligt LMA kommer förvaltningen att följa
Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd.
Beslutsunderlag

1:e socialsekreterarens tjänsteutlåtande 2018-06-11.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-13 § 166.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att i delegationsordningen lägga till punkterna7.2.4.l och7.2.4.2
i enlighet med förvaltningens förslag.
Skickas till

Omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef
Utredare
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ON § 114

ON 2018/106

Riktlinjer, Vård och omsorg vid demenssjukdom
Våren 2018 fick en tvärprofessionell arbetsgrupp i Sotenäs kommun uppdrag att se över
rekommendationer från Socialstyrelsen och införandet av lokala åtgärder baserat på dessa.
Uppdraget baserades på Socialstyrelsens Vård och Omsorg vid demenssjukdom – stöd för styrning
och ledning. Riktlinjerna är en revidering och ersätter Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom 2010.
I arbetsgruppen fanns följande professioner representerade; enhetschefer på särskilt boende samt i
hemtjänst, arbetsterapeut, undersköterskor i hemtjänst och på särskilt boende, sjuksköterska med
specialistutbildning demens samt biståndshandläggare.
Under arbetet har andra professioner samt enhetschefer för andra områden bjudits in för att vara
med i planering och samtal kring hur behovet och situationen för demenssjuka ser ut i Sotenäs
kommun.
Arbetsgruppen utgick från 19 områden som valts ut av avdelningschefen för äldreomsorg samt chef
för myndighet och kvalité i kommunen.
Områdena hade prioritet 1 och 2. Arbetsgruppen har gjort en genomlysning av vad man idag gör
inom kommunen och beskrivit detta för att man lättare ska kunna se vad som utförs idag och vad
man eventuellt skulle behöva arbeta mer med, inom respektive område.
Människor med intellektuella funktionsnedsättningar tas ej upp i detta dokument men man bör ha
denna målgrupp i åtanke inför framtiden då risk för demenssjukdom är hög hos denna grupp. (Barry
Karlsson, spec. i neuropsykologi)
Beslutsunderlag

Biståndshandläggarens tjänsteutlåtande 2018-08-27.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-13 § 167.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden återemitterar ärendet till förvaltningen för vidare utredning vad gäller den
ekonomiska delen.
Skickas till

Biståndshandläggare Wictoria Wejernvik
Tf avdelningschef Lena Sjöö
Avdelningschef Mariann Lundin
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ON § 115

ON 2018/107

Sammanträdesplan 2019
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2019. 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.
Beslutsunderlag

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2018-08-18.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-13 § 169.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2019;
17 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 29 augusti, 10 oktober, 7 november
Samt för omsorgsnämndens arbetsutskott;
14 februari, 7 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november,
12 december
En utbildningsdag planeras för att presentera förvaltningens verksamheter samt att arbeta med
nämndens mål 2019-2022. Förvaltningschefen får i uppdrag att lämna förslag till dag.
Skickas till

Omsorgsnämnden
Nämndsekreteraren
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ON § 116

ON 2018/2

Budgetuppföljning
Uppföljning av ekonomin efter fem månader visar på ett prognostiserat underskott på- 8,2 mkr
Underskotten är främst inom, individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen. Inom individ- och
familjeomsorgen har försörjningsstödet ökat något. Betaldagarna på sjukhuset har också ökat.
Prognosen för året visar på ett underskott på -8,2 mnkr av detta äskar Omsorgsnämnden 2,3 mnkr ur
kommunstyrelsens ofördelade medel.
Beslutsunderlag

Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-09-17.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att
minimera underskottet.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 117

ON 2018/5

Anmälningsärenden
Ej verkställda beslut 2018-09-26.
Lex Sara rapport och utredning.
Beslut 2018-09-17 från inspektionen för vård och omsorg.
Protokoll kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 2018-08-29.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-09-12, §§ 126, 138,146.
Omsorgsnämndens beslutar

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar.
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ON § 118

ON 2018/6

Delegationsbeslut
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-13 §§ 157-165, 168, 170
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, augusti 2018,
nr 354-364.
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,
augusti 2018, nr 822-838.
Färdtjänstärenden, augusti 2018, nr 95-96.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.
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ON § 119

Information från omsorgsförvaltningen
Gunnar Erlandsson tf förvaltningschef, informerar om
-

Möte med Närsjukvårdsgruppen.
Rutiner för redovisningar från omsorgsförvaltningen till omsorgsnämnden
Lag för ensamkommande
Beslut från inspektionen för vård och omsorg
Rutiner för privata medel
Personalbemanning ska redovisas till kommunstyrelsen

Britt Lindgren (C) tar upp frågan om
-

Tidtabell för färjan Bohus-Malmön för hemtjänstens personal.
Utbildning för personal i enklare hjälpmedel.

Mariann Lundin, avdelningschef, informerar om
-

Trålens verksamhet.

Ordföranden tar upp omsorgsnämndens deltagande i Oktobermässan 27 oktober.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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