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ON § 1   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer: 
 
• Önskat verksamhetsbesök i hemtjänsten 

 

samt att följande ärenden utgår; 
 
• Fokusdagarna 2022 
• Ärendebalanslista 
• Redovisning av anmälningsärenden  
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ON § 2   Dnr 2021/000159  

Lex Sarah rapport - ärende 6426    
Information lämnas om Lex Sarah rapport 2021-11-24, rapport Hunnebohemmet Avd A och 
upprättad utredning i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2021-11-24 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-01-14 § 3 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen och redovisning av åtgärder i ärendet. 
 
 
 

Skickas till 
Utredare SAS 
Chef Hunnebohemmet 
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ON § 3   Dnr 2022/000016    

Lex Sarah rapport - ärende 6446 
Information lämnas om Lex Sarah rapport 2021-12-01, rapport Hunnebohemmet Avd A och 
upprättad utredning i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2021-12-01 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-01-14 § 4 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen och redovisning av åtgärder i ärendet. 
 
 

Skickas till 
Utredare SAS 
Chef Hunnebohemmet 
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ON § 4   Dnr 2022/000025    

Rapport från hälsosamordnaren 

Sammanfattning  

Omsorgsförvaltningens hälsosamordnare informerar om pågående hälsoarbete och arbetet med 
framtagande av rapporter som ska mynna ut i förbättringsåtgärder i hälsoarbetet.  
 
Det är flera rapporter som tas fram, en för hemtjänst, en för nattpersonal inom äldreomsorgen och 
målet är att göra liknande upplägg kring övriga verksamheter inom Omsorgsförvaltningen. 
 
Omsorgsförvaltningens ansökan till resursteam från Sunt Arbetsliv har beviljats och inom kort 
kommer ytterligare hälsofrämjande arbete starta. Målet är att åstadkomma friska arbetsplatser med 
låg sjukfrånvaro. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ONAU § 5   Dnr 2021/000049 

Utredning om boendeformer för äldre 

Sammanfattning  

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-08 § 46 att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
utreda skillnaden mellan de olika boendeformerna som finns för äldre och vad dessa innebär för 
förvaltningen och den enskilde.  
 
Med detta beslut som grund gav förvaltningschefen i uppdrag att utreda om biståndsbedömt 
trygghetsboende leder till högre måluppfyllelse än att anvisa anpassade lägenheter till äldre utan 
föregående behovsprövning. Målet är att öka självständighet för de enskilda, minska upplevelsen av 
ensamhet och därigenom bättre upplevd hälsa så att behovet av insatser från kommunen fördröjs 
och minimeras.  
Det finns tre olika boendeformer för äldre;  
− seniorboende (trygghetsboende)  
− biståndsbedömt trygghetsboende  
− särskilt boende  
 
Den skillnaden som Boverket tidigare gjorde mellan trygghetsboende och seniorboende har tagits 
bort.  
Bestämmelserna om ”biståndsbedömda trygghetsbostäder” infördes våren 2019, därför har denna 
boendeform inte testats särskilt länge i kommunerna. Det är dessutom svårt för kommunerna som 
har infört boendet att kunna dra slutsatser av dess effekt då kommunerna vittnar om att äldres vilja 
att söka bistånd har påverkats av Coronapandemin.  
 
Vinsten för den enskilde med biståndsbedömt trygghetsboende istället för seniorboende är kortare 
tid från uppkommet behov till inflytt. I jämförelse med särskilt boende är biståndsbedömt 
trygghetsboende en boendeform med friskare och piggare medboende som troligen gör att det 
sociala behovet blir bättre tillgodosett i ett sådant boende.  
 
Vinsten för kommunen med ett biståndsbedömt trygghetsboende uppstår främst om det kan 
komplettera de särskilda boendena. Kostnaderna och risken för kommunen är främst rimliga i 
relation till desamma för särskilt boende. Här finns många osäkerhetsfaktorer. Kommer det till 
exempel att bli ett tryck på särskilt boende som kan avhjälpas av platser på ett biståndsbedömt 
trygghetsboende? I jämförelse med seniorboende innebär biståndsbedömda trygghetsboende högre 
kostnad, risk och ansvar för kommunen.  
 
14 procent av kommunens äldre uppger att de intresserade av att flytta till ett boende anpassat för 
äldre utifrån sin livssituation idag enligt en enkät som skickats ut i och med utredningen. En mängd 
faktorer tyder dock på att det är svårt att veta hur intresset ser ut när det finns ett faktiskt boende att 
söka till. Bland annat är de intresserade spridda över kommunen samtidigt som de önskar ett boende 
i närheten av var de bor idag. Sotenäsbostäder uppger därutöver att intresset för det seniorboende 
som finns i Hunnebostrand idag är svagt och de ser att det finns risk att intresset för kommande 
nybyggnationer av lägenheter minskar då hyror tenderar att bli höga.  
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Forts. ON § 5  

Utredningens slutsats är att biståndsbedömt trygghetsboende troligen inte leder till en högre 
måluppfyllelse än seniorbostäder i det ordinarie bostadsbeståndet. Däremot kan biståndsbedömt 
trygghetsboende vara funktionellt som ett alternativ till särskilt boende, både för den enskilde som 
söker social gemenskap och för kommunen som får en mindre kostnadsdrivande boendeform.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 21-10-07§ 126. 
Tjänsteutlåtande Utredning om boendeformer för äldre – Utredare 2021-09-15  
Utredning om boendeformer för äldre – Utredare 2021-09-30  

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  

 

Skickas till  

Utredare  
 
 
 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2022-01-27 §§ 1-14 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\     
2022-01-27.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(17) 

 

ON § 6   Dnr 2021/000145 

Punktprevalensmätning  

Sammanfattning  

Punktprevalensmätning innebär att en mätning genomförs av hur personalen följer basala 
hygienrutiner och klädregler. Mätningen utgår från Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 208:4), föreskrifterna har tillkommit för att förhindra 
smittspridning mellan vårdtagare och personal. En mätning är genomförd under hösten 2021.  
 
Följande mätparametrar används:  

• Följsamhet till de fyra stegen för hygienrutiner  
• Följsamhet till de fyra stegen för klädregler  
• Följsamhet till alla åtta steg för basala hygienrutiner och klädregler  

Omsorgsförvaltningen föreslår följande handlingsplan för förbättrande av resultatet:  
• Enhetschef (sammankallande), hygienombud och sjuksköterska genomför en vårdhygienisk 

egenkontroll med SFVH (Svensk Förening för Vårdhygien) checklista.  
• Mars - Obligatorisk PPM(punktprevalensmätning) -BHK (basala hygienrutiner och 

klädregler) egenkontrollen som Sveriges Kommuner och Regioner anordnar  
• Löpande – SFVH (Svensk Förening för Vårdhygien) vårdhygienisk egenkontroll med 

checklista, planerad uppföljning. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 211209 § 170 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas utredning höst 2021.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att de föreslagna åtgärderna 
genomförs enligt följande:  
• En vårdhygienisk egenkontroll ska genomföras med hjälp av checklistan från Svensk Förening 

för Vårdhygien av enhetschef (sammankallande), hygienombud och sjuksköterska.  
• Den obligatoriska punktprevalensmätningen ska genomföras i mars för basala hygienrutiner och 

klädregler, genom egenkontrollen som Sveriges Kommuner och Regioner anordnar.  
• Vårdhygienisk egenkontroll ska utföras löpande med hjälp av Svensk Förening för Vårdhygiens 

checklista, den planerade uppföljning i handlingsplanen ska genomföras och mätningen ska ske 
2 gånger per år.  

Skickas till  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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ON § 7   Dnr 2022/000026    

Information angående regelverket/processen för försörjningsstöd 
Förvaltningschefen fick i uppdrag av Omsorgsnämnden (ON 2021-11-18 §130) att återkomma med 
en presentation av hur regelverket och processerna för försörjningsstöd ser ut.  
 
Avdelningschefen tillsammans med medarbetare på avdelningen informerar om hur deras arbete ser 
ut. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen och uppmanar ledamöter att sända in de frågor som 
återstår till förvaltningschefen inför nästa sammanträde i mars då punkten återkommer på 
dagordningen. 

 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Socialsekreterare 
Arbetsledare 
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ON § 8   Dnr 2021/000013 

Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanfattning  

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och 
samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen.  
 
Med anledning av att PRO Hunnebostrand avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 2021/22 behöver 
det göras en revidering av gällande reglemente (KA 2018/963) under § 4.  
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott gav nämndsekreteraren i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på 
reglemente (ONAU 2021-12-09 § 181) för Omsorgsnämnden att fastställa och därefter föreslå 
Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.  

Beskrivning av ärendet  

Förvaltningen har sett över gällande reglemente och tagit fram förslag till reviderat reglemente för 
Kommunala Pensionärsrådet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-01-14 §2. 
Tjänsteutlåtande nämndsekreterare, 2022-01-05 
Förslag Reglemente Kommunala Pensionärsrådet, 2022-01-06. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för 
Kommunala Pensionärsrådet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 9   Dnr 2021/000036   

Åtgärdsplan för budget i balans 

Sammanfattning 

De åtgärder för kostnadssänkning, som finns redovisade i åtgärdsplanen och som sedan tidigare är 
beslutade, kommer att genomföras enligt plan.  
Dessa kommer att ingå i internbudgeten och följas upp i löpande budgetuppföljningar. 
 
Ytterligare kostnadssänkningsåtgärder är inte aktuella i dagsläget. Åtgärdsplanen för budget i balans 
anses därmed vara genomförd. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-01-14 § 7 
Åtgärdsplan Omsorgsförvaltningen 21-24 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att lägga in 
tidigare beslutade och kvarstående kostnadssänkningsåtgärder för fortsatt hantering i ordinarie 
internbudget.  Därmed avslutas den särskilda åtgärden gällande budget i balans.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom  
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ON § 10   Dnr 2021/000001  

Internbudget omsorgsförvaltningen 2022  

Sammanfattning  

Förvaltningen har reviderat nämndens antagna internbudget utifrån det beslut om justerade ramar 
som fattades av kommunfullmäktige 2021-12-08.  

Styrande verksamhetsmål  
Styrande verksamhetsmål och nyckeltalsindikatorer har inte justerats jämfört med tidigare antagen 
internbudget 2022.  

Driftsbudget  
Nämndens budgetanslag har utökats med +4,2 mnkr jämfört med antagen internbudget 2022 och 
uppgår nu till 241,3 mnkr. I reviderad internbudget daterad 2022-01-05 redovisas hur dessa medel 
fördelas, med tillhörande konsekvensbeskrivning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-01-14 §6 
Tjänsteutlåtande förvaltningschef, 2022-01-05 
ON Internbudget 2022, daterad 2022-01-05  
ON Internbudget 2022 - Sifferbilaga, daterad 2022-01-05  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden godkänner reviderat förslag till internbudget för 2022.  

 

Skickas till  

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
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ON § 11     

 
Information från förvaltningen 

• Covid-19 och bemanning i hemtjänsten. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.   
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ON § 12   Dnr 2022/000027    

Antal arbetade timmar för timanställda i förhållande till fast anställd 
personal 
Förvaltningschefen fick i uppdrag av Omsorgsnämnden (ON 2021-12-14 § 148) att återkomma med 
en redovisning av antal arbetade timmar för timanställda i förhållande till fast anställd personal.  
 
Förvaltningschefen informerar om fördelningen av arbetade timmar för timanställda respektive fast 
anställd personal.  

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår att ärendet återremitteras för att genomarbeta sifforna ytterligare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Omsorgsnämnden 
beslutar detta. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att genomarbeta sifforna ytterligare. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 13   Dnr 2021/000006    

 
Redovisning av delegationsbeslut  
 

• Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-01-14. 
 
• Individ- och familjeomsorgen, lista daterad 2022-01-03, gällande december 2021. 

 

• Äldre- och handikappomsorg, lista daterad 2022-01-27, gällande december 2021. 
 

• Färdtjänst, lista daterad 2022-01-27 gällande december 2021. 
 

• Ordförandebeslut daterade 2021-12-13, 2021-12-17, 2021-12-17. 
 

• Samverkansprotokoll omsorgsförvaltningen 2021-01-17. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
 
 
 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2022-01-27 §§ 1-14 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\     
2022-01-27.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 17(17) 

 

ON § 14   Dnr 2019/000141  

Önskat verksamhetsbesök i hemtjänsten 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) ställer fråga om han kan besöka hemtjänstens verksamhet, i egenskap som 
politiker. 
 
Omsorgsnämnden beslutade 2021-12-14 att följande struktur ska gälla i Omsorgsnämndens 
verksamheter för politiska verksamhetsbesök:  
 

- Ärendet "Önskat verksamhetsbesök" lyfts och syftet beskrivs av ledamot i nämnden.  
- Nämnden beslutar att verksamhetsbesök ska ske och uppdrar åt förvaltningschefen att ombesörja 

detta.  
- Förvaltningschef informerar avdelningschef och enhetschef att verksamhetsbesök ska ske  
- Ledamot kontaktar enhetschef för planering av lämplig dag och tid.  
- Enhetschef säkerställer sekretessunderlag, informerar medarbetare, samt hämtar in medgivande 

på förhand av verksamhetens brukare.  
- Ledamot gör verksamhetsbesök tillsammans med och under ledning av medarbetare.  
- Ledamot återrapporterar i nästkommande nämnd från verksamhetsbesöket, i syfte att sprida 

kunskap och få svar på kvarstående frågor. 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår att man ska avvakta med att tillåta besök i verksamheten tills 
Covid-19 medger att besök kan genomföras på ett säkert sätt. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Omsorgsnämnden 
beslutar detta. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att avvakta med att tillåta besök i verksamheten tills Covid-19 medger 
att besök kan genomföras på ett säkert sätt. 

 

Skickas till 

Frågeställaren 
Förvaltningschef 
Chef hemtjänsten 
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