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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 09.00 - 12.00.

Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Göran Hahne (M)
Kenny Thärnström (L)
Britt Lindgren (C)
Birgitta Granström (S)
Lena Linke (MP)
Jan-Olof Larsson (S)

Närvarande
ersättare

Mathias Bruno (M)
Lill Grimani (KD)
Anne Johansson (L)
Stig Roos (S)
Magnus Johansson (V)

Övriga deltagare

Nina Roos, förvaltningschef
Maria Edlund, enhetschef, §§ 2-11
Anita Mattisson, avdelningschef
Anna Jansson, utvecklare
Erika Hasslöv, personalchef, § 6
Marie Nilsson, enhetschef, § 6
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Lena Linke

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 30 januari 2018, kl 14.00.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Lena Linke

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2018-01-25 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-01-29 – 2018-02-20.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson
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ON § 2

Yttrande angående adoption
Sekretess.
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen.
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ON § 3

ON 2017/103

Information om tillsyn, inspektionen för vård och omsorg, IVO
Maria Edlund, enhetschef, informerar om tillsyn av omsorgsnämndens handläggning av utredningar
2017-12-18, inspektionen för vård och omsorg, IVO
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 4

ON 2018/10

Trygg och säker utskrivning från sluten vård
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari
2018.
Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar
som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och
sjukvård, socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya processen ska
planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning.
Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen där kraven på slutenvårdens
information till kommunal verksamhet och öppenvård förtydligas och det är stort fokus på
samverkan och samordning mellan verksamheterna, för att den enskilde ska kunna skrivas in och ut
i sluten hälso- och sjukvård på ett tryggt och effektivt sätt.
I den föreslagna överenskommelsen regleras också att 2017 års regler och rutiner för kommunernas
betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24. Dialog kring hur betalansvaret ska regleras
efter det pågår, och beslutsunderlag kommer att tas fram av Koncernkontoret VGR och VästKom
under början av 2018.
VästKoms styrelse har den 14 november beslutat ställa sig bakom överenskommelse med
tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning
har behov av samordnade insatser. Överenskommelsen gäller för tiden 2018-01-01 – 2018-09-24.
VästKoms styrelse har även beslutat ställa sig bakom förslag till reglering av betalansvaret mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för tiden 2018-01-01 – 2018-09-24.
Västkoms styrelse har även beslutat ställa sig bakom förslag om att uppdra till Koncernkontoret
VGR och VästKom att komplettera och återkomma med förslag på överenskommelse samt
reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för
tiden 2018-09-25 - 2020-12-31.
Ställningstagande gällande förslag till reglering ska göras under våren 2018.
VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna
att besluta i enlighet med ovanstående förslag.
Beslutsunderlag

MAS:ens tjänsteutlåtande 2018-01-04.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-11 § 16.
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Forts ON § 4
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom överenskommelse med tillhörande riktlinje som
reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av samordnade
insatser. Överenskommelsen gäller för tiden 2018-01-01 - 2018-09-24.
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till reglering av betalningsansvaret
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för tiden
2018-01-01 - 2018-09-24.

Skickas till

Förvaltningschef
MAS
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ON § 5

ON 2017/154

Riksnormen fördelat på olika utgiftsposter år 2018 i Sotenäs kommun
Eftersom Socialstyrelsen sedan 2012 inte längre preciserar de olika utgiftsposterna i riksnormen så
måste kommunerna själva ta ställning till hur de olika posterna ska fördelas. Individ- och
familjeomsorgen har utarbetat ett förslag för utgiftsposternas fördelning.
Socialstyrelsen har tidigare publicerat meddelandeblad med uppgifter om delsummorna i riksnormen.
Socialdepartementet har beslutat att inte fördela riksnormen på behovs-posterna och därför publicerar
inte socialstyrelsen något meddelandeblad från och med år 2012. Det är således upp till kommunerna
själva att avgöra hur fördelningen över utgiftsposterna inom riksnormen ska fördelas. Socialstyrelsen
tipsar om att vägledning kan fås genom Konsumentverkets broschyr ”Koll på pengarna”.
Riksnormen för familjer med äldre barn och ungdomar höjdes mer markant för år 2012. För år 2013 var
höjningen ca 2 % för samtliga åldersgrupper och typer av hushåll, vilket i pengar betydde en höjning
med mellan 10 och 50 kr. För år 2014 och 2015 meddelades ingen förändring av riksnormen. För år
2016 höjdes riksnormen för barn i åldrarna 0-18 år, medan riksnormen för vuxna lämnas oförändrad.
För år 2017 gjordes en höjning mellan 20 och 40 kr för de personliga kostnaderna och mellan 10 och 20
kr för de gemensamma hushållskostnaderna. Inför år 2018 höjs normen för barn och ungdomar upp till
20 år med 200 kr per barn/ungdom med anledning av den planerade ökningen av barnbidraget under
2018. Utöver det tillkommer en höjning med mellan 30 och 60 kr för de olika åldersintervallen, samt för
ensamstående och sammanboende. För de gemensamma hushållskostnaderna sker en ökning mellan 20
och 30 kr.
I Individ- och familjeomsorgens förslag har de 200 kr för barn och ungdomar fördelats lika på de fyra
utgiftsposterna Livsmedel, Kläder/Skor, Fritid/Lek och Hygien. Resterande ökning med mellan 30 och
60 kr för de personliga kostnaderna har fördelats relativt jämnt över utgiftsposterna, men med en större
del på posten Livsmedel. Höjningen för de gemensamma hushållskostnaderna fördelas jämnt mellan
utgiftsposterna i den kategorin.
I det dagliga arbetet med försörjningsstöd använder man sig av riksnormen som ett be-grepp, en summa
pengar som ska räcka till alla personliga kostnader. I de beslut som de enskilda får finns inte angivet
exakt vad som är tänkt ska vara till livsmedel, kläder osv. Hur de olika utgiftsposterna beräknas är ett
verktyg handläggarna kan använda sig av i samtal med familjer kring deras ekonomi.
I vissa sammanhang måste dock de olika posterna kunna särskiljas, t.ex. i akuta situationer när
människor står utan pengar till mat fram tills nästa inkomst.
Beslutsunderlag
Individ- och familjeomsorgens tjänsteutlåtande 2017-12-13.

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-11 § 13.
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Forts ON § 5
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden fastställer individ- och familjeomsorgens förslag "Riksnormen fördelat på olika
budgetposter år 2018 - Sotenäs kommun".

Skickas till

Individ- och familjeomsorgen

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2018\ON
protokoll 2018-01-25.doc

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 8(18)

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2018-01-25| §§ 2-14

ON § 6

ON 2017/39

Uppföljning av beslut om att anta riktlinjer gällande ensamkommande
ungdomar som blir 18 år
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att erbjuda ensamkommande ungdomar som blir 18 år under
asylprocessen möjlighet att bo kvar i kommunen i väntan på besked om uppehållstillstånd. Detta
tjänsteutlåtande är en uppföljning av detta beslut.
För år 2017 följer kostnaderna i stort den prognos som gjordes inför kommunstyrelsens beslut.
Kostnaderna beräknas hamna mellan prognos 1 och prognos 2 för år 2018. Kommunen får statliga
medel 2017 för att erbjuda fortsatt boende för målgruppen, medel som förväntas betalas ut även
2018. Dessa medel hade regeringen inte tagit beslut om när kommunstyrelsen tog sitt beslut.
Bakgrund

2017-05-17 tog Kommunstyrelsen följande beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för myndighetsutövning gällande asylsökande
ensamkommande ungdomar som blir 18 år.
– Kommunstyrelsen beslutar att ge omsorgsnämnden ekonomiska förutsättningar att följa
föreslagna riktlinjer för 2017-2018.
– Kommunstyrelsen har rätt att ompröva beslutet om förutsättningarna förändras vad det gäller
ekonomi och omvärldsläge under 2017-2018.
Riktlinjerna innebar att 1) erbjuda fem ungdomar fortsatt möjlighet till placering i kommunen trots
att det hade blivit åldersuppskrivna. Detta var ungdomar som hade blivit åldersuppskrivna innan de
medicinska åldersbedömningarna hade börjat tas i bruk vecka 11 2017. Riktlinjerna innebar också
att 2) ge möjlighet för övriga ensamkommande ungdomar som blir 18 år möjlighet att ansöka om
fortsatt boende, utan kommunalt socialt stöd, i kommunen.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2017-11-02.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-07 § 268.
Omsorgsnämndens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Skickas till

Kommunstyrelsen
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ON § 7

Rätt till heltid – möjlighet till deltid i Sotenäs kommun
Information lämnas om det fortsatta införandet av heltid i Sotenäs kommun.
Ht 2018–2019 införs rätt till heltid med start inom äldreomsorgen, därefter övriga verksamheter
inom omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 8

ON 2018/16

Information om anmälan till inspektionen för vård och omsorg
Anna Jansson, utvecklare informerar om anmälan till inspektionen för vård och omsorg.
Lex Sarah-rapport har inkommit till förvaltningen. Utredningen visar att den rapporterade
situationen har varit ett missförhållande och/eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande.
Förvaltningschefen har till följd av detta skickat en anmälan till IVO.
Anmälan handlar om en konstaterad bristande inomhuskvalité på före detta Regnbågens HVB.
Verksamheten fick rekommendationer om att utrymma lokalen snabbare än planerat, något
verksamheten inte verkställde. Enstaka personal evakuerades från arbetsplatsen men inte de boende
ungdomarna.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-01-11.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-11 § 20.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2018\ON
protokoll 2018-01-25.doc

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
11(18)

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2018-01-25| §§ 2-14

ON § 9

ON 2017/151

Medborgarförslag: Wifi till ensamkommande unga över 18 år
Ett medborgarförslag har inkommit med vädjan om att Sotenäs kommun ansvarar och bekostar
abonnemang för wifi i de ensamkommandes egna boenden och att detta görs skyndsamt.
Tjänsteutlåtandet redovisar de ekonomiska, regelverksmässiga och organisatoriska förutsättningarna
för ett sådant beslut.
Bakgrund

2017-05-17 tog Kommunstyrelsen följande beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för myndighetsutövning gällande asylsökande
ensamkommande ungdomar som blir 18 år.
– Kommunstyrelsen beslutar att ge omsorgsnämnden ekonomiska förutsättningar att följa
föreslagna riktlinjer för 2017-2018.
– Kommunstyrelsen har rätt att ompröva beslutet om förutsättningarna förändras vad det gäller
ekonomi och omvärldsläge under 2017-2018.
Riktlinjerna innebar att 1) erbjuda fem ungdomar fortsatt möjlighet till placering i kommunen trots
att det hade blivit åldersuppskrivna. Detta var ungdomar som hade blivit åldersuppskrivna innan de
medicinska åldersbedömningarna hade börjat tas i bruk vecka 11 2017. Riktlinjerna innebar också
att 2) ge möjlighet för övriga ensamkommande ungdomar som blir 18 år möjlighet att ansöka om
fortsatt boende, dock utan kommunalt socialt stöd, i kommunen.
Beskrivning av ärendet

De ensamkommande unga som har fyllt och/eller bedömts vara över 18 år erbjuds idag bostad, inkl.
el och försäkring, på bekostnad av kommunen. Samtliga övriga kostnader faller på ungdomen.
Denne får 71 kr/dag i dagersättning från Migrationsverket.
Beslutsunderlag

Individ- och familjeomsorgens tjänsteutlåtande 2017-12-21.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-11 § 14.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
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ON § 10

ON 2017/145

Nytt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion mellan Sotenäs
kommun och Västra Götalandsregionen
Upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen och länets kommuner upphör att gälla 2018-04-30.
Ett nytt samarbetsavtal reglerar försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blåsoch tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna från och med 1 maj
2018.
Bilagorna ger en uppskattning av kostnader för 2018. Ekonomigruppen kopplad till
samarbetsavtalet kommer fortsatt att arbeta med utveckling av fördelningsnycklarna fram till dess
att avtalet börjar gälla. Gruppen kommer också under avtalsperioden att följa upp tjänsterna och
fördelningsnycklarna två gånger per år.
Väst Koms styrelse beslutade den 10 oktober att ställa sig bakom förslaget till Samarbetsavtal för
försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start
2018-05-01. Styrelsen rekommenderade även kommunalförbunden att rekommendera kommunerna
att anta samarbetsavtalet.
Bakgrund

I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsavtalet)
och relaterade handböcker vid förskrivning av;
• Förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
• Nutritionsprodukter
• Stomihjälpmedel
• Diabeteshjälpmedel
Beskrivning av ärendet

Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull
samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam
utveckling till nytta för patienter.
Samarbetsavtalet ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling av försörjning för
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.
Vård och behandling med nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion ska följa gällande lagar och regelverk.
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Forts ON § 10
Beslutsunderlag

Medicinskt ansvarig sjuksköterska tjänsteutlåtande 2017-12-18.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-11 § 16.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta samarbetsavtal för försörjning av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås och tarmdysfunktion med start 2018-05-01.
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ON § 11

Genomgång av köpta platser inom omsorgsförvaltningen
Nina Roos, förvaltningschef, Maria Edlund, enhetschef, informerar om köpta platser inom
omsorgsförvaltningen.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 12

Anmälningsärenden
Årsrapport 2017 Linus och Lina
Protokoll Hälsorådet 2017-11-17.
Omsorgsnämndens beslutar

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar.
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ON § 13

Delegationsbeslut
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-07 §§ 247-265, 267-268, 2018-01-11 §§ 1-11,
13-14, 16, 18-20.
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, november-december 2017,
nr 284-299.
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,
November-december 2017, nr 621-660.
Färdtjänstärenden, november-december 2017, nr 75-78.
Bostadsanpassning, nr 165-179.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.
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ON § 14

Information från omsorgsförvaltningen
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende.
Omsorgsförvaltningens organisation.
Utveckling av hemtjänsten.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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