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Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande  
Mathias Bruno (M) 
Britt Lindgren (C) 
Mikael Sternemar (L) 
 

Annika Erlandson (S) 
Kent Östergren (S) 
Veronica Johansson (SD) 

Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M) 
Kajsa Åkesson (M) 
Kristina Bock Grahl (C) 
Lill Grimani (KD), §§ 5-16 
 

Lena Linke (MP) 
Magnus Johansson (V) 
Cecilia Simonsson (SD) 
 

 

Övriga deltagare 

 
Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef  
Erika Krylberg, 1:e socialsekreterare, § 11 
Anna Torstensson, utredare, §§ 11-14 
Mariann Lundin, avdelningschef, §§ 11-16   
Madeleine Leijon, äldreomsorgschef, §§ 11-13 
Maria Edlund, enhetschef, §§ 11-13 
Pia Settergren, MAS, §§ 11-13 
Marie Nilsson, enhetschef, § 11-13 
Eva Bergqvist, ekonom, §§ 14-16 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Kent Östergren  

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 21 januari 2019, kl 11.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2019-01-17 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-01-21 – 2019-02-12. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-17| §§ 4-16 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll 2019-01-17.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 2(28)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Godkännande av dagordning ............................................................................................................... 3 
Information om Socialtjänstsekretess .................................................................................................. 4 
Sammanträdesplan 2019 ...................................................................................................................... 5 
Val av arbetsutskott 2019-2022 ........................................................................................................... 6 
Val av ledamöter till kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor      2019-2022 ................................. 7 
Val av ledamöter till kommunala pensionärsrådet 2019-2022 ............................................................ 8 
Riksnormen fördelat på olika utgiftsposter år 2019 i Sotenäs kommun ............................................ 10 
Rutin: Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre ................................................................... 12 
Presentation av omsorgsförvaltningen ............................................................................................... 13 
Ersättningsmodellen för hemtjänst..................................................................................................... 14 
Omsorgsnämndens mål 2019-2022 .................................................................................................... 15 
Budget 2019 ....................................................................................................................................... 19 
Delegationsbeslut ............................................................................................................................... 23 
Anmälningsärenden ........................................................................................................................... 24 
Information från omsorgsförvaltningen ............................................................................................. 25 
Fråga från Mathias Bruno (M) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst .............................................. 26 
Frågor från Annika Erlandsson (S) .................................................................................................... 27 
Frågor från Britt Lindgren (C) ........................................................................................................... 28 

 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-17| §§ 4-16 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll 2019-01-17.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 3(28)
 

 
 

ON § 4          

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Mathias Bruno (M) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
Annika Erlandsson (S) Förtäring vid nämndens sammanträde, byte av personlig ersättare i 
omsorgsnämnden, verksamhetsbesök  
Britt Lindgren (C) Förtur för hemtjänstpersonal till färjan på Bohus-Malmön, fråga om personalen 
använder arbetstekniska hjälpmedel inom äldreomsorgen. 
 
Omsorgsnämndens sammanträden börjar kl 08,30 i fortsättningen och mötestid ska framgå på 
kallelsen. 
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ON § 5       

 

Information om Socialtjänstsekretess 
Gunnar Erlandson, tf förvaltningschef, informerar om Socialtjänstsekretess. 
 
Sekretess gäller alla förtroendevalda och som är verksamma inom kommunens socialtjänst och 
hälso- och sjukvård.  
Att bryta mot Offentlighets- och sekretesslagen är allvarligt och kan leda till böter eller fängelse 
upp till ett år. Tystnadsplikten gäller hela livet och upphör inte vid uppdragets slut. 
 
Sekretess gäller för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om 
det inte klart framkommer att uppgifterna kan lämnas utan att den enskilde eller dennes närstående 
”lider skada eller men”. 
 
Alla personliga uppgifter om en enskild person är sekretesskyddade, hemliga och får inte föras 
vidare. Sekretess gäller för uppgifterna vare sig de finns i skriftlig eller muntlig form, finns 
upptagna på band, video, röntgen, fotografi, mikrofilm, ADB eller liknande. Personliga 
förhållanden kan innefatta allt t ex ekonomi, sociala förhållanden eller t.o.m. namn och 
adressuppgifter. 
 
Att ”lida men” är den personskada som någon orsakas om uppgifter om denne blir kända för 
obehöriga. Att ”lida men” kan innebära allt från att bli offentligt utpekad, förlora sin sociala status, 
anseende, vänner m.m. till att bli generad och tycka att något är obehagligt. Utgångspunkten skall 
alltså vara den utpekades egna upplevelser och inte vad en anställd tror att han själv skulle tycka i 
samma situation. 
 
Även om en uppgift om en person är sekretessbelagd får uppgiften under vissa omständigheter 
lämnas ut bland annat om den berörda lämnat sitt medgivande eller om det finns en sådan 
skyldighet enligt lag eller författning. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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 ON § 6     ON 2018/000107   

Sammanträdesplan 2019 
Nämndsekreteraren informerar om att omsorgsnämnden beslutat 2018-09-27 om 
sammanträdesdagarna 2019 för omsorgsnämnden: 

Arbetsutskottet: 

14 februari, bokslut 
7 mars 
11april,  budget 2020 
9 maj delårsbokslut 
13 juni 
15 augusti 
26 september, delårsbokslut, internbudget, internkontrollplan, uppföljning av kontrollplan   
24 oktober 
21 november 
12 december 
 

Omsorgsnämnden: 

28 februari, bokslut  
28 mars 
25 april, budget 2020 
23 maj, delårsbokslut    
29 augusti  
10 oktober, delårsbokslut, internbudget, internkontrollplan, uppföljning av kontrollplan 
7   november 
 
Omsorgsnämndens sammanträden börjar klockan 08.30.  
 
Arbetsutskottets sammanträden börjar klockan 08.30. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-17| §§ 4-16 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll 2019-01-17.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(28)
 

 
 

ON § 7   ON 2019/000014 

 
Val av arbetsutskott 2019-2022 
Omsorgsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2019-2022. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Till ledamöter och ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-2022 utses nedanstående 
personer: 

Ordinarie:                                                   Ersättare: 

 
Nils Olof Bengtson (M), ordförande    Mathias Bruno  (M) 
  
Britt Lindgren (L), 1:e vice ordförande     Mikael Sternemar  (L)      
 
Annika Erlandsson (S), 2:e vice ordförande   Kent Östergren  (S)         
 
 
 

Beslutet skickas till: 
De valda 
Löneenheten 
Troman 
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ON § 8   ON 2019/000015  

 
Val av ledamöter till kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor      
2019-2022 
Omsorgsnämnden ska utse ledamot och ersättare som skall ingå i kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor  2019-2022. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Till ledamot och ersättare i det kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor utses nedanstående 
personer: 
 

Ordinarie:                                                     Ersättare: 

 
Mikael Sternemar  (L)             Kent Östergren  (S)     
 
                            
 
 

Beslutet skickas till: 

De valda 
Löneenheten 
Troman 
 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-17| §§ 4-16 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll 2019-01-17.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(28)
 

 
 

ON § 9   On 2019/000016 

 
Val av ledamöter till kommunala pensionärsrådet 2019-2022 
Omsorgsnämnden ska utse ledamot och ersättare som skall ingå i kommunala pensionärsrådet   
2019-2022. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Till ledamot och ersättare i det kommunala pensionärsrådet utses nedanstående personer: 
 

Ordinarie:                                                   Ersättare: 

 
Nils Olof Bengtson  (M), ordförande                 Magnus Johansson  (V), vice ordförande     
 
                            
 
 

Beslutet skickas till: 

De valda 
Löneenheten 
Troman 
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ON § 10   ON 2019/000017 

Nominering av representanter till Råd för hållbarhet och hälsa  

 
Omsorgsnämnden har att föreslå en ordinarie representant och en ersättare till Råd för hållbarhet 
och hälsa under mandatperioden 2019-2022.   
 

Omsorgsnämndens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Britt Lindgren (C) utses till ordinarie ledamot och  
Lena Linke (MP) som ersättare i Råd för hållbarhet och hälsa under mandatperioden  
2019-2022.   
 
 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Råd för hållbarhet och hälsa 
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 ON § 11   ON 2018/000138       
 
Riksnormen fördelat på olika utgiftsposter år 2019 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 behovsposterna 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. De senaste 
åren har riksnormen höjts med ca 2% per år, undantaget då man för år 2018 gjorde en höjning med 
200 kr för barn och ungdomar upp till 21 år med anledning av höjningen av barnbidraget. Inför år 
2019 förväntades normen för de gemensamma hushållskostnaderna minskas med anledning av att 
TV-avgiften övergår till att bli en avgift som ingår i skatten. Så blev dock inte fallet. 
 
I Individ- och familjeomsorgens förslag har höjningen med mellan 40 och 80 kr för de personliga 
kostnaderna fördelats jämnt mellan utgiftsposterna. Detsamma gäller för utgiftsposterna i kategorin 
gemensamma hushållskostnader. 
 
I det dagliga arbetet med försörjningsstöd använder man sig av riksnormen som ett begrepp, 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 framför allt ett verktyg som socialsekreterarna 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. 
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Forts ON § 11 

Beslutsunderlag 

1:e socialsekreterarens tjänsteutlåtande 2018-11-29. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-12-06 § 223. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att fastställa Individ- och familjeomsorgens förslag ”Riksnormen 
fördelat på olika budgetposter år 2019 – Sotenäs kommun”. 
 
 
 
 

Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 
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ON § 12   ON 2018/000065   
       

Rutin: Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 
 
Första juli 2018 infördes en ny bestämmelse med innebörden att socialnämnden får erbjuda 
hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning.  
Omsorgsnämnden har beslutat om att tillämpa förenklat beslutsfattande.  
Omsorgsnämndens beslut, § 103, 2018-08-30.  
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  
 

Beslutsunderlag 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande 2018-12-06. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-12-06 § 228. 
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L): Uppföljning av beslutet ska göras inom ett år med möjlighet för nämnden att 
omvärdera sitt beslut.  
 

Propositionsordning 

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

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta Rutin gällande Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. 
Uppföljning av beslutet ska göras inom ett år med möjlighet för nämnden att omvärdera sitt beslut. 
 
 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 13       
      

Presentation av omsorgsförvaltningen 
Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef, presenterar omsorgsförvaltningens organisation. 
 
Anna Torstensson, utredare, informerar om den demografiska utvecklingen i Sotenäs kommun. 
 
Pia Settergren, Medicinsk ansvarig sjuksköterska, informerar om vårdgivarens skyldighet att ge  
en säker vård och att vårdgivarens skyldigheter styrs av Patientsäkerhetslagen 2010:659, 3:e kap 
och Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, 11-13 kap. 
 
Mariann Lundin, avdelningschef, myndighetsutövning samt funktionshinder, informerar om  
dess verksamhet. 
 
Maria Edlund, enhetschef för individ- och familjeomsorgen, informerar om dess verksamhet. 
 
Madeleine Leijon, avdelningschef, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, informerar om dess 
verksamhet. 
 
Marie Nilsson, enhetschef, bemanningsenheten, informerar om dess verksamhet. 
 

Omsorgsnämnden beslut 

Omsorgsnämnden tar del informationen.  
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ON § 14      

 

Ersättningsmodellen för hemtjänst 
Mariann Lundin, avdelningschef, informerar om ersättningsmodellen för hemtjänst. 
 
I förfrågningsunderlaget för LOV - Lagen om valfrihet – finns information om vad hemtjänsten ska 
göra och en ersättningsmodell. I ersättningsmodellen finns kostnader/timme för kommunens 
hemtjänst, extern omvårdnad och service i avtal med kommunen. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del informationen.  
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ON § 15    ON 2019/000018 

 

Omsorgsnämndens mål 2019-2022 
Kommunfullmäktige har antagit mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2019 - 
2022. Uppdatering av programförklaring pågår och beräknas bli klar våren 2019. Därefter kan en 
korrigering av målen komma att ske. Vidare har kommunfullmäktige antagit ramar för kommande 
mandatperiod.  
Kommunstyrelsen och nämnderna har fått i uppdrag att med utgångspunkt i vision och mål för god 
ekonomisk hushållning att ta fram styrande verksamhetsmål. Styrelse och nämnder ska dessutom 
arbeta fram internbudget utifrån gällande ramar.  
Fullmäktiges mål för god ekonomiska hushållning gäller över hela mandatperioden. Mått kopplas 
till målen för att indikera måluppfyllelse-grad. Målen för god ekonomisk hushållning består av tre 
finansiella mål och sex verksamhetsinriktade mål.  
De verksamhetsinriktade målen för god ekonomisk hushållning är:  
Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun  
Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt  
Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv  
Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor  
Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka  
Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 
rekrytera, behålla och utveckla personal  
 
Målen med tillhörande mått följs årligen upp i Sotenäs kommuns delårsrapporter och 
årsredovisning.  
 
 
Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning tagit fram sju 
styrande verksamhetsmål, målen ryms inom tilldelat kommunbidrag. Dessa är kopplade till fyra av 
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.  
Nämndens styrande verksamhetsmål för 2019 – 2022  
 
1 Kvalitet i Hemtjänst  
Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket  
Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg  
”Hemtjänst i helhet”.  
 
 
2 Kvalitet i Särskilt boende  
Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket  
Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg  
”Särskilt boende i helhet”  
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Forts ON § 15 

 
 
3 Kostnader Hemtjänst  
Mål: Kostnad per brukare ska understiga medianvärdet i förhållande till jämförbara  
kommuner i riket  
Mätning: Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare”. Hemtjänst”  
 
 
4 Kostnader Särskilt boende  
Mål: Kostnad per brukare ska understiga medianvärdet i förhållande till jämförbara  
kommuner i riket.  
Mätning:, Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare”  
 
 
5 Mål: Minst 90 % av de som arbetar inom omsorgsförvaltningen skall ha adekvat kompetens  
Mätning: Uppföljning av förvaltningen i samarbete med personalavdelningen.  
 
 
6.Mål; Funktionshinder  och Individ- och familjeomsorgen  
 
I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket som deltar i SKL:s brukarenkät  
Mätning: SKL brukarenkät  
 
 
7. Mål; Antalet vårddygn 2019-2022 för ”barn, unga och vuxna” på HVB-hem ska minska 
med 2% 2019, 3 % 2020, 4% 2021 och 5 % 2022 till förmån för alternativa lösningar.  
• (Nuläge 2018.Sammanlagda vårddygn 2018: 2 211 dygn  
• (vuxna 765 + ungdomar 1065 + 381 våld)  
• Sammanlagda vårddygn 2019, 2167 vårddygn  
• Sammanlagda vårddygn 2020, 2102 vårddygn  
• Sammanlagda vårddygn 2021, 2018 vårddygn  
• Sammanlagda vårddygn 2022, 1917 vårddygn  
 
Handlingsplan tas fram under februari månad 2019. 
 

Ajournering begärs. 
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Forts ON § 15 

Yrkande 

Annika Erlandsson (S): föreslår att  
Mål 3 och 4 ändras till att Kostnad per brukare ska ligga på medianvärdet i förhållande till 
jämförbara kommuner i riket. 
Mål 6 delas upp i två mål ett för funktionshinder och ett för individ- och familjeomsorgen.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Annika Erlandssons (S) förslag och finner att omsorgsnämnden 
antar dessa. 
 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar om mål för mandatperioden 2019- 2022: 
 
1 Kvalitet i Hemtjänst  
Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket  
Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg  
”Hemtjänst i helhet”.  
 
 
2 Kvalitet i Särskilt boende  
Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket  
Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg  
”Särskilt boende i helhet”  
 
3 Kostnader Hemtjänst  
Mål: Kostnad per brukare ska ligga på medianvärdet i förhållande till jämförbara  
kommuner i riket  
Mätning: Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare”. Hemtjänst”  
 
 
4 Kostnader Särskilt boende  
Mål: Kostnad per brukare ska ligga på medianvärdet i förhållande till jämförbara  
kommuner i riket.  
Mätning:, Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare”  
 
 
5 Mål: Minst 90 % av de som arbetar inom omsorgsförvaltningen skall ha adekvat kompetens  
Mätning: Uppföljning av förvaltningen i samarbete med personalavdelningen.  
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Forts ON § 15 

 
6.Mål; Funktionshinder  
I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket som deltar i SKL:s brukarenkät  
Mätning: SKL brukarenkät  
 
 
7.Mål; Individ- och familjeomsorgen  
I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket som deltar i SKL:s brukarenkät  
Mätning: SKL brukarenkät  
 
 
8. Mål; Antalet vårddygn 2019-2022 för ”barn, unga och vuxna” på HVB-hem ska minska 
med 2% 2019, 3 % 2020, 4% 2021 och 5 % 2022 till förmån för alternativa lösningar.  
• (Nuläge 2018.Sammanlagda vårddygn 2018: 2 211 dygn  
• (vuxna 765 + ungdomar 1065 + 381 våld)  
• Sammanlagda vårddygn 2019, 2167 vårddygn  
• Sammanlagda vårddygn 2020, 2102 vårddygn  
• Sammanlagda vårddygn 2021, 2018 vårddygn  
• Sammanlagda vårddygn 2022, 1917 vårddygn  
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 16   ON 2018/000001 

 
Budget 2019 
 
Alla enheter ska följa de ekonomiska styrprinciperna som innebär en budget i balans.  
Arbetet med anpassning för att få en budget i balans för 2018 pågår. Förvaltningen  
redovisade till nämnden i oktober att underskottet beräknas till 8600 tkr, inklusive 
underfinansiering av Individ- och familjeomsorg. Med anledning av underskottet, har 
omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag, att vidtaga åtgärder för att minska  
detta. 
 
Omsorgsförvaltningens prognos för 2018 beräknas ge ett underskott motsvarande  
-8600 tkr. Ev. kan prognosen korrigeras något till ett lägre underskott.  
En budgetanpassning pågår och det är främst inom hemtjänsten och på Kvarnbergets äldreboende 
som kostnaderna beräknas minska. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge omsorgsnämnden 1000 tkr i minskad ram. Förvaltningen 
föreslår att avveckla hörsel- och syninstruktör och anhörigsamordnare, samt föreslår en generell 
besparing på samtliga enheter med 0,75 %. Detta innebär en kostnadsminskning med 1000 tkr.  
 
I uppdraget inför budget 2019 ska en minskning av kostnaderna med 8900 tkr genomföras.  
Det är främst inom äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende som kostnadsminskningen ska ske. 
Statsbidraget som använts till att höja personaltätheten på särskilda boende och till att förstärka 
nattpatrullen, kommer att försvinna.  En omfördelning av 2019 års ram kommer att göras, för att 
göra det möjligt att bibehålla personaltätheten inom särskilda boende.  
 
Tillgänglighetsrådet överföres till Samhällsbyggnadsnämnden. Det motsvarar ca 77 tkr. 
 
Förvaltningen påbörjade 2017 ett arbete med utveckling av en bemanningsenhet för 
korttidsrekrytering till omsorgens alla verksamheter. Tanken är att man bättre ska tillvarata 
resurserna och att vikarierna skall få bättre förutsättningar att göra ett bra arbete. Ett nytt upplägg 
har tagits fram 2018, vilket innebär att man ska kunna använda en del av de anställdas arbetstid till 
att täcka olika former av frånvaro inom förvaltningen. Bemanningsenheten har fått ett 
samordnaransvar, när överbliven och ej budgeterad tid inte kan disponeras på enheterna.   
 
Inom Sotenäs kommun arbetar många anställda deltid. Heltidsfrågan är också viktig ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Deltidsarbete är vanligare bland kvinnor än bland män, och leder till lägre 
inkomst och lägre pension. Genom att ge personalen rätt till heltidsanställning, kan kommunen 
bidra till ökad jämställdhet och göra arbetet mer attraktivt. Införandet av heltid kommer att innebära 
ökade kostnader initialt som inte finns budgeterat i förvaltningen. 
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Forts ON § 16 

 
För att kunna använda bemanningsenheten för alla verksamheter föreslås att den överförs till 
Kommunstyrelsen 2019. När Heltidsresan är klar inom alla kommunens verksamheter, föreslås att 
omsorgsförvaltningen återfår motsvarande 350 tkr för en halv chefstjänst.  
 
Inför budgeten 2019 genomför förvaltningen effektivisering inom verksamheterna med 0,75 % av 
sin kostnadsbudget. Medlen läggs i en central pott hos förvaltningschefen för att bl a täcka 
kostnader för arbetskläder 700 tkr och utbildningsplan 1100 tkr. Kvar finns en buffert på 600 tkr, att 
användas för att täcka in oförutsedda kostnader inom förvaltningen. 
 
Ett nytt verksamhetssystem för vård- och omsorg, färdtjänst och IFO (Combine) kommer troligen 
att införas 2019. Införandet kommer att genera kostnader. Tidpunkten för införandet är ännu inte 
beslutat. Beräknad kostnad 175 tkr 2019 och täcks inom ramen. Utbildningskostnader för införandet 
finns avsatt i utbildningsbudgeten.  
 
 

Budgetförutsättningar 2019 
Omsorgsförvaltningen       
Verksamhet   2018 Tkr 2019 Tkr 

Minskad ram KF   0 -1000 
Genomförda åtgärder se 
nedan   1000 
IFO   -4700 -5300 
IFO ökad ram från KF  2300 2300 

ÄO    
     -2600 

0 
ÄO statl. Stim.stöd 2900 tkr    0 
LSS och Socialpsykiatri   1000 0 

Summa   -4000 -3000 
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Forts ON § 16 

Beskrivning av förslaget 
 
Förändring av budget 2018 - 2019 avser 

Besparing från KF 
    
     1 000 000     

  

Åtgärder syn & hörsel 
        
       -500 000     

  

Åtgärder anhörigstöd 
  
       - 250 000     

  

Åtgärder geme adm, 
  
        -250 000     

  

IFO  
   
   - 5 300 000     

  

IFO ramtillskott 
   
     2 300 000     

  

Underfinansiering IFO 
     
    - 3 000 000     

  

Bemanningsenheten  
   
   - 2 367 100     

  

  

Buffert från verksamh. 0,75 %   2 650 000 

Gem besparing         - 250 000 

Utbildningsplan                          -1 100 000 

Arbetskläder                                -700 000 

Återstår förvaltningsbuffert         600 000 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till budget 2019  
 
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att följande organisationsförändring 
genomförs, att bemanningsenheten överförs från omsorgsförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen om 3000 tkr för att täcka Individ- och 
familjeomsorgens prognosticerade underskott för 2019. 
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Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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ON § 17      ON 2019/000006 

 
Delegationsbeslut 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, november-december 2018,  
nr 381-401.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
november-december 2018, nr 880-914. 
Färdtjänstärenden, november-december 2018, nr 102-106. 
Bostadsanpassning, nr 211-215. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 18   ON 2019/000005 

 
Anmälningsärenden 
Skrivelse och svar angående indragning av tjänsten syn och hörselkonsulent,  
Kvartalsrapport IVO,  
Beslut från IVO 2018-12-06. 

Omsorgsnämndens beslutar 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 19 

 
Information från omsorgsförvaltningen 
 
Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef, informerar om situationen på Kvarnberget. 
 
Brev från synskadades riksförbund med anledning av neddragning av tjänsten som syn- och 
hörselkonsulent. Gunnar Erlandson har besvarat brevet. 
 
Lisbeth Olsson ny förvaltningschef från och med 4 februari. 
 

Omsorgsnämndens beslutar 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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ON § 20 

 
Fråga från Mathias Bruno (M) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
 
Mathias Bruno (M) lämnar 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) 
 
 
Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef, tar upp frågan med kommunens ledningsgrupp. 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 21 

 
Frågor från Annika Erlandsson (S) 
 
Förtäring vid nämndens sammanträden.  
Ordföranden informerar om att nämnden tidigare beslutat om att nämnden inte ska ha någon 
förtäring vid nämndens sammanträden. 
 
Byte av personlig ersättare i omsorgsnämnden 
Eftersom val av ledamöter och ersättare görs av kommunfullmäktige föreslår ordföranden att 
Annika Erlandsson (S) kontaktar kommunfullmäktiges valberedning i detta ärende. 
 
Verksamhetsbesök 
Annika Erlandsson (S) informerar om att oppositionen planerar in verksamhetsbesök. 
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ON § 22 

 
Frågor från Britt Lindgren (C) 
Britt Lindgren (C) tar upp frågan om förtur till färjan på Bohus-Malmön för hemtjänstpersonal. 
 
Britt Lindgren (C) tar upp frågan om personalen använder arbetstekniska hjälpmedel vid  
till exempel lyft inom äldreomsorgen 
Gunnar Erlandsson informerar om att personalen ska använda arbetstekniska hjälpmedel och 
personalen får utbildning i att använda arbetstekniska hjälpmedel. 
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