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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 13.00.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Mathias Bruno (M) 
Britt Lindgren (C), 1:e vice ordförande 
Mikael Sternemar (L), §§ 67-81 
Annica Erlandsson (S), 2:e vice ordförande 
Kent Östergren (S) 
Veronica Johansson (SD) 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Kajsa Åkesson (M) 
Lill Grimani (KD), §§ 67-77 
Magnus Johansson (V) 
Lena Linke (MP) 
Cecilia Simonsson (SD) 
 

 
 

Övriga deltagare 

 

Lisbeth Olsson, förvaltningschef  
Anna Torstensson, utredare, §§ 67-74 
Maria Munkstedt, utredare, §§ 67-74 
Monika Bensköld, personalutvecklare, § 77 
Nicolina Ravnås, ekonom, § 78 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Kent Östergren 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 2 september 2019, kl 07.45. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2019-08-29 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-09-02 – 2019-09-20. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 67       

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Annika Erlandsson (S)  
Önskemål om information om upphandling av hemtjänst under sommaren. 
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ON § 68     ON 2019/000069 

 
Information om Kvalitetsrapport - Kommunens Kvalitet i Korthet 2018  
Sotenäs deltar tillsammans med 250 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Inom ramen för projektet görs jämförelser mellan kommunerna inom fem 
perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som 
samhällsutvecklare. Projektet utgår från befintliga nationella nyckeltal som kompletteras med 
mätningar som görs i den egna kommunen.  
 
Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden; Barn och unga, Stöd och omsorg samt 
Samhälle och miljö. Ambitionen är att genom dem dela in i mätområden som lätt låter sig 
kommuniceras och som tydligt beskriver KKiKs innehåll. Områdena utgår från befolkningsgrupper 
och ansvar, utan att låsa sig vid verksamhetsområden. 
 
De samlade resultatet i jämförelsen visar att Sotenäs kommun hävdar sig väl i jämförelse både vad 
gäller jämförelse med övriga deltagande kommuner trots det finns det flera områden att analysera 
och förbättra framförallt inom effektivitet vilket också föreslås i rapporten. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2019-05-23. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-06-13 § 100. 
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L): 
Förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta vidare med förbättringar på de områden som har 
framkommit i KKIK och återrapportera de vidtagna åtgärderna till ON på marsmötet 2020. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande och finner att omsorgsnämnden 
antar Mikael Sternemars (L) yrkande. 
 
. 
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Forts ON § 68 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med förbättringar på de 
områden som har framkommit i KKIK och återrapportera de vidtagna åtgärderna till 
omsorgsnämnden på marsmötet 2020. 

 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Utredare 
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ON § 69    ON 2019/000067  

 
Reviderat Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet       
(SOSFS 2011:9)  
 
Utifrån lagkrav om kvalitetsarbete i SoL, LSS och HSL har Socialstyrelsen utarbetat SOSFS 2011:9 
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”. Föreskriften beskriver hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamhet styrd av dessa lagar ska 
bedrivas. Dokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskriver 
Sotenäs kommuns omsorgsnämnds ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och berör därför 
verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, 
kommun-rehab, myndighetsutövning och individ- och familjeomsorg.  
 
Ledningssystemet gäller tillsvidare och ska uppdateras årligen. 
 
Omsorgsnämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem samt är vårdgivare eftersom den 
bedriver hälso- och sjukvård. I ledningssystemet anger omsorgsnämnden hur de övergripande 
uppgifterna i det systematiska 
Ledningssystemet ska skapa en gemensam organisatorisk struktur för kvalitetsarbetet i 
verksamheten. Kvalitet definieras i föreskriften (SOSFS 2011:9) som ”att en verksamhet uppfyller 
de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter” 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2019-05-23. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-06-13 § 101. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förslag avseende reviderat Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)     
 
 
 

Skickas till 
Utredare 
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ON § 70    ON 2019/000079  

 

Riktlinjer privata medel inom äldre- och funktionshinderomsorgen  
Kommunen har enligt Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att tillse att de som har behov av 
omvårdnad och omsorg får det stödet. I denna skyldighet kan ingå att vara att vara behjälplig med 
hantering av privata medel, i de fall de inte kan tillgodoses på annat sätt.  
Kommunens ansvar innebär inte någon inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 
Riktlinjerna innebär inte heller någon inskränkning i förhållande till gällande lagstiftning inom 
området.  
 
Riktlinjerna för hantering av privata medel inom omsorgsförvaltningen syftar till att klarlägga 
kommunens åtagande, förtydliga kommuns stöd samt beskriva hur hanteringen ska gå till. 
Riktlinjerna syftar också till att skydda den enskildes privata medel och skapa en trygghet för såväl 
brukare som berörd personal. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2019-07-01. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-15 § 117. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner Riktlinje för hantering av privata medel inom Äldre-och 
funktionhinderomsorgen.  
 
 
 
 

Skickas till 

Utredare 
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 ON § 71    ON 2019/000062 

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport, personuppgiftsincident och upprättad utredning i 
ärendet. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelar i beslut 2019-07-18 att ärendet avslutas och 
kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2019-06-26. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut 2019-07-18. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-15 § 118. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet. 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredare 
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ON § 72    ON 2019/000050  

 

Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av  Lex Sarah inom hemtjänsten söder och upprättad utredning i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2019-05-23. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-06-13 § 102. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att redovisa upprättad plan och rutin för när 
ett larm upphört att fungera vid omsorgsnämndens sammanträde 7 november. 
 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredare 
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 ON § 73   ON 2018/000108       

 
Beslut från inspektionen för vård och omsorg IVO  
Anmälan enligt Lex Sarah från omsorgsnämnden i Sotenäs kommun avseende en påtaglig risk för 
ett allvarligt missförhållande vid ett särskilt boende i Kungshamn. 
Anmälan handlar om att pengar och samtliga underlag för ekonomiska 
transaktioner och verifikationer saknas för en brukare. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några 
ytterligare åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut 2019-06-10. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-15 § 119. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
 

Skickas till  

Utredare                                                                                                
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ON § 74   ON 2019/000077      

 
Beslut från inspektionen för vård och omsorg IVO  
Anmälan enligt lex Maria från Sotenäs kommun om risk för allvarlig vårdskada vid 
Kvarnbergshemmet i Sotenäs. 
Anmälan handlar om förväxling av läkemedel, en dos på morgonen 
lämnades till fel patient. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några 
ytterligare åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut 2019-07-16. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-15 § 119. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 75   ON 2019/000080       

 
Sammanträdestider 2020 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2020.  
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 

Nämndsekreteraren tjänsteutlåtande 2019-07-01. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-15 § 120. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för utskottet, samverkan, nämnden, pensionärsråd 
2020. 
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ON § 76   ON 2019/000081       

 
Personligt ombud 
 
Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har 
psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på 
olika livsområden. Personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde. Syftet är att personer ska: 
 1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället, 
 2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation, och 
 3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på    jämlika villkor 
samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov. 
Verksamheten syftar även till att 
   1. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål och 
behov, och 
   2. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få tillgång 
till samhällets utbud av vård, stöd och service. 
 
Verksamheten kostar i dagsläget Sotenäs kommun 76 tkr, men denna kostnad kommer att öka 
utifrån att kostnadsnivån är högre än beräknat. Sotenäs kommun har endast en aktuell person som 
använder personligt ombud. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2019-08-15. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-15 § 121. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden säger upp verksamheten med personligt ombud då behovet kan tillgodoses på 
annat sätt. 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef
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ON § 77 
 

Personalredovisning, omsorgsförvaltningen 
 
Monika Bensköld, personalutvecklare redovisar personalomsättning och sjukfrånvaro inom 
omsorgsförvaltningen under åren 2016-2019. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 78     ON 2019/000002    

 

Budgetuppföljning 
Nicolina Ravnås, ekonom, redovisar budgetuppföljning för perioden januari – juli 2019 för 
omsorgsnämndens verksamheter samt prognos för 2019.  
 

Beslutsunderlag 

Ekonomens budgetuppföljning 2019-08. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt åtgärdsplan för att nå 
ett resultat i balans.  
 
 
 
 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från S,V och MP gällande informationspunkten budgetuppföljning 2019. 
Vi tar del av informationen. 
Vi står ej bakom åtgärdsplanen då vi tidigare yrkat avslag på dennas utformning och innehåll. 
Annica Erlandsson 2:e vice ordförande ON (S) Kent Östergren (S) Magnus Johansson (V)  
Lena Linke (MP) 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-08-29| §§ 67-82 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2019\ON protokoll 2019-08-29.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(19)
 

 
 
 

ON § 79     ON 2019/000051  

 
Åtgärder som vidtagits angående synpunkter från anhörig om vård på 
Kvarnberget 
 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef, redovisar åtgärdsplan som tagits fram angående synpunkter från 
anhörig om vård på Kvarnberget. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 80    ON 2019/000006 

 

Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-06-13 §§ 86-99, 103-104, 2019-07-04 § 105, 
2019-08-15 §§ 106, 108-116, 122. 
Bostadsanpassningsbidrag, nr 236-259. 
Individ- och familjeomsorgen, ordförandebeslut, maj-juli 2019,  
nr 445-479.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
maj-juli 2019, nr 991-1052. 
Färdtjänstärenden, maj-juli 2019, nr 116-120. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 81   ON 2019/000005 

 
Anmälningsärenden 
Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-29 § 111. 
Protokoll kommunfullmäktige 2019-06-13 §§ 52, 62, 64. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 82 

 
Information från omsorgsförvaltningen 
 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef informerar om: 
 
Lex Sarah rapportering under sommaren. 
 
Omsorgsförvaltningen ska påbörja utredning angående alternativa driftsformer för SÄBO och de 
konsekvenser alternativ drift skulle få för omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi samt vilka 
andra konsekvenser en förändring från drift i egen regi skulle få. 
Attendo har uppmärksammat att Hunnebohemmet skall renoveras och anmält intresse att erbjuda 
sina tjänster. De har även besökt Sotenäs för att informera sig om förutsättningar för att driva 
boende i kommunen.  
 
Omsorgsförvaltningen har tecknat avtal med Tesia om att köpa hemtjänsttimmar under  
maj-september 2019, på grund av att förvaltningen hade svårt att med egen personal bemanna 
verksamheten.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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