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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 11.15.

Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Kristina Frigert (M)
Kenny Thärnström (L)
Britt Lindgren (C)
Birgitta Granström (S)
Mats Nilsson (S)
Lena Linke (MP)

Närvarande
ersättare

Rose-Marie Ahlström (M)
Anne Johansson (L)
Stig Roos (S)
Luis Morales (V)

Övriga deltagare

Nina Roos, förvaltningschef
Diana Johansson, ekonom, §§ 69-70
Bertil Andersson, ekonom, §§ 69-70
Eva Haglund, enhetschef, § 71
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Birgitta Granström

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 31 oktober 2016, kl 10.30.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Birgitta Granström

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2016-10-27 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-10-27 – 2016-11-22.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson
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ON § 68

ON 2016/87

Motion om Bankebergs framtid
En motion om Bankebergs framtid har inkommit från Britt Wall (s), Lars Erik Knutsson (s) och
Birgitta Granström (s). Kommunfullmäktige har antagit en ny äldreomsorgsplan 160421 KF §24
2016/193. I motionen framgår att en konsekvens av planen är att Bankeberg i Hunnebostrand inte
längre ska nyttjas för särskilt boende utan nyttjas som ett boende för äldre med annan inriktning.
I motionen framgår vidare att arbetet med det förändrade boendet på Bankeberg bör påbörjas
snarast och utgångspunkten ska vara de tankar och idéer som framkommit i tidigare utredningar.
Företrädare för pensionärsorganisationerna ska ingå. Motionen föreslå att en utredning ska tillsättas.
Omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med att implementera de uppdrag som finns i
äldreomsorgsplanen. Äldreomsorgsplanen ska vara ett instrument för att styra, förändra, förbättra
och utveckla kommunens äldreomsorg. Planen ska för perioden 2016-2020 vara vägledande i de
politiska och verksamhetsmässiga besluten och finnas med i det dagliga arbetet. I planen framgår
följande avseende fastigheternas utnyttjande:
Det aktuella kommunala fastighetsbeståndet för boende till äldre ska nyttjas enligt följande:
Hunnebohemmet – eget boende i vård- och omsorgsboende/äldreboende/särskilt boende med
inriktning mot demensvård samt en korttidsenhet.
Kvarnberget – eget boende i vård- och omsorgsboende/äldreboende/särskilt boende med
inriktning mot demensvård och/eller somatisk vård samt korttidsplatser i den mån det är möjligt att
utveckla.
Kvarnberget planerad tillbyggnad – senior-/trygghetsboende.
Bankeberg – senior-/trygghetsboende.
 Läkarvillan (f.d. Villa Framtiden) – senior-/trygghetsboende.
Befintliga fastigheter behöver renoveras/byggas om för att anpassas till det föreslagna nyttjandet.
Det innebär att Hunnebohemmets och Kvarnbergets äldreboendes olika utrymmen behöver ses över
för att undersöka möjligheten att utöka antalet platser i befintliga fastigheter. Bankeberg byggs om
till senior-/trygghetsboende enligt beslut i äldreomsorgsplanen. Antalet tillagningskök i kommunen
bör utredas och deras placering bestämmas som en del i projekteringsarbetet. Två så kallade
”äldrecentrum” etableras i kommunen, ett i norr – Hunnebohemmet – och ett i söder – Kvarnbergets
äldreboende.
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Forts ON § 68

ON 2016/87

Arbetet är påbörjat under september 2016 och fokus är att skapa två särskilda boenden med en
adekvat standard utifrån inriktningen i äldreomsorgsplanen.
En styrgrupp är bildad bestående av ansvariga chefer i Omsorgsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen. En arbetsgrupp är bildad med chefer och medarbetare från
Omsorgsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen och arkitekter är delaktiga i processen.
Arbetsgruppen har möten var tredje vecka. Bankeberg är en del i det utvecklingsarbetet. Fokus i
dagsläget är att se över hur många särskilda boendeplatser och korttidsplatser som kan skapas på
Hunnebohemmet och på Kvarnbergets äldreboende. Bankeberg som särskilt boende behöver finnas
med över tid då det kommer att krävas omfattande renoveringsarbeten främst på Hunnebohemmet.
Pensionärsorganisationerna och andra intressenter kommer att få ta del av arbetet och få möjlighet
att medverka i olika forum så snart det finns material att presentera.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-10-11.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-13 § 209.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en referensgrupp i arbetet med att
utveckla kommunens boende för äldre avseende Kvarnbergets äldreboende, Hunnebohemmet och
Bankeberg

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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ON § 69

ON 2016/40, 78

Delårsbokslut
Omsorgsnämndens verksamheter ansvarar för vård och omsorg om äldre, funktionsnedsatta och
insatser för grupper som i övrigt behöver särskilt stöd. Uppföljning av ekonomin efter nio månader
visar på ett underskott för hela året 2016 på 7 300 tkr. Ett ökande hemtjänstbehov, fler institutionsplaceringar from oktober samt ökade kostnader för köpta platser inom LSS/psykiatrin är de största
förklaringsfaktorerna till det prognosticerade underskottet. Retroaktiva ersättningar för flyktingverksamheten ingår med 2 000 tkr. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa
verksamheten efter angiven ram. Alla chefer har uppdraget och det har gett effekt på utfallet inom
flera områden
Beslutsunderlag

Ekonomens budgetuppföljning.
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-10-04.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgsförvaltningens förslag av delårsbokslut till och med
september 2016 och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en budget
i balans utifrån föreslagen plan
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ON § 70

Dnr 2016/41

Internbudget 2017
Inför budget 2017 har omsorgsnämnden fått en ramhöjning med 5 400 tkr samt en förväntad ramminskning
med 1 700 tkr.

Omsorgsförvaltningen kommer att ha svårt att uppnå en budget som är stabil och hållbar utifrån
tilldelad ram för 2017. Arbetet med anpassning för att få en budget i balans pågår och redovisas till
Omsorgsnämnden kontinuerligt. Hemtjänstinsatserna har ökat under 2016 och inom hemtjänsten är
en stor del av de som får insatser personer med omfattande behov, s.k multisjuka äldre. Det
genererar mycket insatser och därmed ökade kostnader. Inom IFO och myndighetsavdelningen SoL
och LSS finns behov av att köpa platser till personer med särskilda behov där dygnskostnaden och
antalet dygn är högre än budgeterat. Inom IFO har också försörjningsstödet ökat något. Övriga
verksamheter håller sin budget och förvaltningen har kunnat göra omfördelningar mellan
verksamheter i budgetarbetet inför 2017 års budget. Arbetet med att genomföra åtgärder för att
uppnå en budget i balans kommer att pågå under 2017.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-10-17.
Yrkande

Birgitta Granström (S), Lena Linke MP) och Mats Nilsson (S) Godkänner förvaltningens förslag till
internbudget 2017.
Tilläggsyrkande: 1,5 Mkr av ramen som är riktade till heltidstjänster ska användas till införande av
heltidstjänster utifrån politiska beslut.
Nils Olof Bengtson (M): Godkänner omsorgsförvaltningens förslag till internbudget 2017.
Tilläggsyrkande: Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att redovisa utvecklingen av
antal heltidstjänster
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Forts ON § 70

Dnr 2016/41

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande om att 1,5 Mkr av ramen som är riktade till
heltidstjänster ska användas till införande av heltidstjänster utifrån politiska beslut och finner att
omsorgsnämnden avstyrker tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande om att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att
redovisa utvecklingen av antal heltidstjänster och finner att omsorgsnämnden antar tilläggsyrkandet.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att få en budget i
balans för 2017.
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till budgetram för 2017.
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att redovisa utvecklingen av antal
heltidstjänster.

Reservation

Birgitta Granström (S), Mats Nilsson (S) och Lena Linke (MP) reserverar sig till förmån för eget
tilläggsyrkande.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 71

Rapport om ensamkommande barn
Eva Haglund, enhetschef, informerar om ensamkommande barn.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 72

ON 2016/96

MAS samverkan Sotenäs Munkedal
Till följd av bestämmelser i Hälso och Sjukvårdslagen (HSL) samt inom det verksamhetsområden
som kommunen bestämmer finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Reglerna tillkom i
samband med ÄDEL -reformen 1992.
För Munkedal och Sotenäs kommuner finns möjligheten att då nuvarande MAS:ar går i pension se
över möjligheten att skapa en gemensam MAS funktion för Sotenäs och Munkedal.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-10-18.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgsförvaltningens förslag om gemensam MAS för Sotenäs
och Munkedal.
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ON § 73

Anmälningsärenden
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende.
Protokoll Hälsorådet 2016-09-30, kommunala pensionärsrådet 2016-10-06.
Kvartalsrapport, individrapport, ej verkställda beslut till inspektion för vård och omsorg.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar.
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ON § 74

Delegationsbeslut
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-13, §§ 189-208.
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, september 2016, nr 171-180.
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,
september 2016, nr 349-366.
Färdtjänstärenden, september 2016 nr, 44-46.
Bostadsanpassning, nr 94-97.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.
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