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Plats och tid

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 08.45 - 11.30. Ajournering kl. 10.05-10.20, 10.25-10.35.

Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Kenny Thärnström (L)
Britt Lindgren (C)
Birgitta Granström (S)
Stellan Welin (S)
Lena Linke (MP)
Mathias Bruno (M)

Närvarande
ersättare

Stig Roos (S)
Jan-Olof Larsson (S)
Magnus Johansson (V)

Övriga deltagare

Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef
Anna Torstensson, utredare, §§ 103-105
Mariann Lundin, avdelningschef
Erika Krylberg, 1:e socialsekreterare, §107
Eva Bergqvist, ekonom, §§ 107-109
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Birgitta Granström

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 3 september 2018, kl 10.30.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Birgitta Granström

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2018-08-30 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-09-03 – 2018-09-25.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson
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ON § 103

ON 2018/65

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Riksdagen har tagit beslut om att det, 1 juli 2018 ska införas en ny bestämmelse 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.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-04-27.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-14 § 133.
Yrkande

Stellan Wellin (S):
1 Förenklad biståndsbedömning för 75 år och uppåt
2 De äldre ska kunna fritt välja upp till 4 timmar i veckan av omsorgsförvaltningens sedvanliga SoL
insatser
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag och Stellan Wellin (S)
med flera förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
med den ändringen att det ska benämnas trygghetstelefon istället för trygghetslarm.
Omsorgsnämndens 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
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Forts ON § 103
Reservation

Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Lena Linke (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Magnus Johansson (V) ställer sig bakom Birgitta Granström (S) med fleras reservation.

Skickas till

Tf förvaltningschef/
Chef Myndighetsutövning
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ON § 104

ON 2018/69

Motion om utbildning inom demensvård
Motion har inkommit gällande utbildning i demensvård för personal inom omsorgsförvaltningen.
Då båda delarna i motionens förslag redan är påbörjade i förvaltningen föreslås kommunfullmäktige
tillstyrka motionen.
Beslutsunderlag

Utredarens utredning 2018-05-02.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-14 § 134.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen då dessa förslag redan är
påbörjade inom förvaltningen.

Skickas till

Kommunfullmäktige
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ON § 105

ON 2018/85

Svar på remiss gällande "Sotenäs kommuns avfallsplan 2018-2023"
Enligt lag ska det finnas en avfallsplan i kommunen, detta är ett styrdokument som talar om hur
avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Den befintliga avfallsplanen från 2008 är inaktuell
och inte anpassad till dagen lagstiftning och krav. Arbetet med den föreslagna avfallsplanen har
pågått våren 2016 och involverat kommunaltjänstemän, personal från Rambo, och politiker inom
kommunen i samarbete. Förslaget har anpassats till gällande lagstiftning och de förutsättningar som
kan förutspås under genomförande tiden. Förslaget och arbetsmetodiken är tänkt att utgöra grund
för även Munkedal och Lysekils kommun.
Kommunstyrelsen har beslutat (KA 2018/42) att förslaget till avfallsplan för Sotenäs kommun bör
gå ut på remiss. Revidering efter remissomgången ska genomföras där slutprodukten slutligen
fastställs av kommunfullmäktige och utgör då avfallsplanen för kommunen under föreslagen period.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-06-11.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-16 § 155.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har inga invändningar mot föreslagen avfallsplan.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Utredaren
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ON § 106

ON 2017/91

Val av dataskyddsombud
Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen ikraft och kommunen ska utse ett
Dataskyddsombud, istället för som tidigare ett personuppgiftsombud. Arbetet med att upphandla
dataskyddsombudstjänster har genomförts tillsammans med närliggande kommuner.
Dataskyddsombudet ska bidra till att kommunen efterlever dataskyddsförordningens krav samtidigt
som kunskap och rutiner för korrekt hantering av personuppgifter etableras i respektive myndighet.
Dataskyddsombudet ska informera, ge råd och stöd och utföra lagstadgad tillsyn i tillräcklig
omfattning.
Beslutsunderlag

Administrativa chefens tjänsteutlåtande 2018-05-03.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-14 § 135.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden utser Simon Jernelöv från JP Infonet till dataskyddsombud. Medel tas inom
befintlig driftbudget med 20 tkr.
Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 107

ON 2018/83

Riktlinje gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till
studerande ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för
studier efter 2018-07-01 i enlighet med ändringar i lag om ändring
i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige och lag om ändring i lagen (2017:353) om
uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
De ungdomar som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd enligt lagändringarna kommer inte att
anvisas till kommunerna av Migrationsverket. De räknas som EBO (eget boende) och kan bosätta
sig i den kommun de önskar och får studieplats i. Kommunerna ansvarar för att de som bor och
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. För kommunens socialtjänst innebär
det att tillse att de har någonstans att bo och pengar till sin försörjning om det saknas.
Enligt föreskrifter för socialtjänsten och kommunens riktlinjer så medges inte försörjningsstöd
under tid som man studerar i normalfallet. För att Individ- och familjeomsorgen ska kunna bevilja
försörjningsstöd till de ensamkommande ungdomar som avses krävs ett tillägg till de gällande
riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.
Riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd är under omarbetning. Det förslag till
riktlinje som förvaltningen lämnar idag kommer att ingå som en del i det som omarbetas, men får
fram till dess ses som ett tillägg.
En riktlinje kan inte anses som giltig förrän den har beslutats av Omsorgsnämnden. Nästa
sammanträde för Omsorgsnämnden är först 2018-08-30. Förvaltningens förslag är att
Omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner att riktlinjen efterföljs redan vid sitt sammanträde och i
och med det godkänner att socialsekreterarna beviljar bistånd utöver gällande riktlinjer till dess att
denna riktlinje godkänns. I annat fall är det ordförande eller dennes ersättare som får besluta i varje
enskilt ärende fram tills beslut i Omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag

1:e Socialsekreterarens tjänsteutlåtande 2018-06-08.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-14 § 130.
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Forts ON § 107
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinje gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till
studerande ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier efter 2018-07-01.
Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 108

ON 2018/48

Delårsbokslut
Eva Bergqvist, ekonom, redovisar delårsbokslut t o m juni 2018. Periodens prognos pekar på ett
underskott med -4,4 Mkr.
Omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, individ- och
familjeomsorg och ensamkommande barn och ungdomar. De viktigaste lagområdena är SOL, LSS
och HSL. Omsorgsnämnden har sju ledamöter och sju ersättare.
Omsorgsinsatserna ska präglas av kontinuitet och kompetens både vad avser innehåll och personal.
Samtliga omsorgstagare ska utifrån sina egna livsvillkor bemötas med respekt. Den enskildes behov
och integritet ska ligga till grund för insatserna. Den enskilde ska erbjudas god service och
tillgänglighet.
Beslutsunderlag

Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-07-06.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut

Skickas till

Kommunstyrelsen
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ON § 109

ON 2018/2

Budgetuppföljning
Eva Bergqvist, ekonom, redovisar budgetuppföljning t o m juni 2018. Periodens prognos pekar på
ett underskott med -4,4 Mkr.
Alla enheter ska följa de ekonomiska styrprinciperna som innebär att ha en budget i balans. Arbetet
med anpassning för att få en budget i balans pågår.
Exempel på åtgärder för att nå en budget i balans

* anpassning till beställda timmar i hemtjänsten ligger i fas och behöver följas över tid
* anpassning av schema på Korttidsenheten
* översyn av hälso- och sjukvårdsavtal avseende hälso- och sjukvårdsinsatser för köpta platser som
kan innebära att regionen får betala viss del av kostnaden
* minska personal där det är möjligt
* Individ- och familjeomsorgen arbetar med hemmaplanslösningar
* vakanshållning av tjänster eller del av tjänst där det är möjligt
* arbete med ohälsotalen pågår i alla verksamheter
Beslutsunderlag

Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-07-06.
Ajournering begärs
Yrkande

Stellan Wellin (S), Birgitta Granström (S) och Lena Linke (MP) föreslår att eftersom situationen
med underskott inom omsorgsförvaltningen uppträder nästan varje år, så krävs ytterligare åtgärder
utöver de uppräknade förslagen, två ytterligare åtgärder är aktuella dels en omorganisation där
chefer får en möjlighet att leda arbetslagen. Det innebär ett minskat antal underställda till varje chef.
Detta kommer att medföra större möjligheter att få ner sjuktalen, vilka i dagsläget är alldeles för
höga.
De ständigt återkommande underskotten betyder att omsorgsnämnden troligen behöver ett tillskott
till sin finansiella ram.
Därför yrkas att Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att tillsätta en utredning för att åstadkomma en
mer lämplig uppdelning av chefsansvar och arbetslag.
Ajournering begärs
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Forts ON § 109
Yrkande

Kenny Thärnström (L) föreslår bifall till Stellan Wellin (S) med fleras förslag samt föreslår som
tilläggsyrkande att uppdraget ska ges, med avsikt att få ett större personalengagemang bättre
gruppdynamik och på sikt ett förbättrat resultat.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Stellan Wellins (S) med fleras förslag och Kenny Thärnströms
(L) tilläggsyrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Stellan Wellins (S) med fleras
förslag samt Kenny Thärnströms (L) tilläggsyrkande.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att
minimera underskottet.
Omsorgsnämnden beslutar uppdra åt omsorgsförvaltningen att tillsätta en utredning för att
åstadkomma en mer lämplig uppdelning av chefsansvar och arbetslag med avsikt att få ett större
personalengagemang bättre gruppdynamik och på sikt ett förbättrat resultat.
Redovisning ska ske till omsorgsnämndens sammanträde i november.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 110

Information från omsorgsförvaltningen
Gunnar Erlandsson tf förvaltningschef, presenterar sig.
Avdelningschef, äldreomsorg tf t om 31/10 och kommer eventuellt att förlängas en månad.
En avdelningschef, äldreomsorg, är tillsatt som börjar i november.
I övrigt arbetar omsorgsförvaltningen med:
Kommunfullmäktiges beslut om heltidssatsning
Utreda bemanningsenheten
Digitalisering, (förenklat bistånd, försörjningsstöd)
Värdegrundsarbete
Organisationsförändring med i budgetarbetet.
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ON § 111

ON 2018/5

Anmälningsärenden
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64-65.
Omsorgsnämndens beslutar

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar.
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ON § 112

ON 2018/6

Delegationsbeslut
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-16 §§ 137-154.
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, juni-juli 2018,
nr 339-353.
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,
Maj-juli 2018, nr 761-821.
Färdtjänstärenden, maj-juli 2018, nr 88-94.
Bostadsanpassning, nr 196-205.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.
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