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Anslagsbevis 
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ON § 133   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande ärenden som tillkommer: 
 
 - Åtgärdsplan för budget i balans 
 - Bryggan 
 - Antal arbetade timmar för timanställda i förhållande till fast anställd personal. 
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ON § 134    Dnr 2021/000132   

Remiss – Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

Sammanfattning 
Remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen (VGR) gällande Hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser. VGR önskar svar på remissen senast 2021-12-31. 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar samverkan 
och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och 
Västra Götalandsregionen (VGR).  
 
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och 
reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 
överenskommelse, också reviderats.  
Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
I samband med revideringen har strukturen för avtal och överenskommelser mellan kommunerna i länet 
och VGR setts över i syfte att ge bättre översikt och tydligare visa hur Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelserna är kopplade till varandra.  
De förändringar som föreslås är att Hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudavtal och att tillhörande 
överenskommelser är bilagor.  

Avtalets tre delar  
Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna. 
Dessa texter är av generell och allmän karaktär.  
 
Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och ansvarsfördelning för de målgrupper 
som både kommun och VGR har hälso- och sjukvårdsansvar för.  
 
Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt 
samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och ansvarsfördelning.  

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland.  
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 

missbruk och beroende.  
-Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  

 
Detta innebär att avtalsreglerade texter exempelvis avtalstid är lika i Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelserna. Föreslagen avtalsstruktur innebär att ett beslut tas av respektive huvudman. 
Beslutet omfattar Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  
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Forts. ON § 134 

Beslutsunderlag 

Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser, 2021-10-01 
Handläggarens förslag till remissvar 2021-11-19 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-19 
Protokollsutdrag ONAU § 171, 2021-12-09  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom svar 2021-11-19 på remiss ”Hälso- och sjukvårdsavtal 
med tillhörande överenskommelser”, efter att komplettering gjorts avseende avvikelsehanteringen. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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ON § 135     Dnr 2021/000135 

 
Remiss – Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 

Sammanfattning 
Remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen (VGR) gällande Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård. VGR önskar svar på remissen senast 2021-12-31. 
 
Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka 
fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.  
 
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra 
till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.  
Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av färdplanen och Hälso- och 
sjukvårdsavtalet:  
1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?  
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls- /invånarperspektiv?  
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 
 
Färdplanen är ambitiös men samtidigt nödvändig för att synliggöra det omfattande 
omställningsarbetet vi har framför oss till 2030. Ansvarsfördelningen är en utmaning.  
För att takten i omställningsarbetet mot en god och nära vård ska öka fram till 2030 krävs ett ska-
krav, en agenda där det tydligt framgår vad som ska vara uppfyllt för samtliga huvudmän. Viljan att 
förändra finns men förutsättningar att förändra är svårare att få till i slimmade organisationer.  
Optimal samverkan sker när samtliga aktörer ser genom “samma glasögon” och resurserna fördelas 
utifrån ansvar och utförande. 

Beslutsunderlag 

Remiss Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård, 2021-10-01 
Handläggarens förslag till remissvar 2021-11-19 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-19  
Protokollsutdrag ONAU § 172, 2021-12-09 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom svar 2021-11-19 på remiss Färdplan - 
Länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
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ON § 136    Dnr 2021/000075   

 

Mini Maria 

Sammanfattning  

I november 2018 gav styrgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal ett uppdrag till kansliet att bilda en 
arbetsgrupp med uppgiften att ta fram ett förslag på en integrerad verksamhet i Fyrbodal för unga 
med missbruksproblem och psykisk ohälsa. I juni 2019 ställde sig styrgruppen bakom det förslag 
som arbetsgruppen tagit fram kring ett Mini-Maria Fyrbodal.  
Sedan dess har frågan processats både inom kommunerna och regionen.  
Sedan 2018 har ett förberedande arbete med att starta Mini-Maria drivits i Vårdsamverkan 
Fyrbodal. Mini-Maria är en verksamhet för barn och unga vuxna med missbruksproblematik och är 
en samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen, VGR.  
Under 2019 togs en modell (se bilaga) fram för verksamheten som byggde på en huvudmottagning i 
Vänersborg och 4 närmottagningar med inspiration från ungdomsmottagningarnas arbete. Detta har 
sedan förändrats.  
Verksamheten ska vara på primärvårdsnivå och innehålla sjuksköterskor, socionomer, psykolog och 
läkare. Det ska vara ett team som bemannar alla utbudspunkter och finansieringen ska vara 50-50 
mellan region och kommun.  
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har gett ansvarig tjänsteperson i uppdrag att anpassa förslaget 
efter nämndens ekonomiska ramar samt att föra en dialog med Regionhälsan om det finns 
förutsättningar att de kan vara utförare för Västra Götalandsregionen.  
 
Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Tidiga förebyggande insatser är alltid mindre kostsamma än då verksamheten går in i senare skede 
då ett missbruk kan vara etablerat och kräva behandling via en placering.  

Regelverk  
Nya socialtjänstlagen påtalar behovet av att ställa om verksamhet till mer förebyggande arbete för 
att fånga upp personer i tidigt skede och stötta till ett självständigt liv med upplevd hälsa och 
välbefinnande, som minimerar eller fördröjer behovet av insatser.  

Organisation och personal  
Mini-Maria innebär tillgång till högre kompetens där man arbetar teambaserat utifrån individens 
behov. Detta kan på sikt avlasta ordinarie verksamhet då individer fångas upp tidigt.  

Hållbar utveckling  
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det rätt att satsa på förebyggande insatser, särskilt då det gäller 
yngre personer för att öka möjligheten till ett självständigt liv där man upplever välbefinnande. 
Samtidigt minimerar eller fördröjer Mini-Maria behovet av andra insatser. 
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Forts. ON § 136 

Beslutsunderlag 

Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende i Fyrbodal, (2017-06-29)  
Förstärkningsmedel psykiatri 2020 insatser för ungdomar och unga vuxna med missbruk beroende 
(Protokollsutdrag HSNN 200423)  
UTVECKLINGSPLAN för en integrerad verksamhet för unga med missbruksproblem och psykisk 
ohälsa i Fyrbodal  
Redovisning tilläggsuppdrag Mini-Maria Fyrbodal  
Förslag Mini-Maria PPT (2021-09-17) 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-30 
Protokollsutdrag ONAU §173, 2021-12-09 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att gå med i Mini-Maria Fyrbodal för att få tillgång till mobil 
utbudspunkt, samt huvudmottagningarna i Trollhättan och Uddevalla, förutsatt att angiven 
kostnadskalkyl håller (ca 110 tkr/år) och att tillgången till mobil utbudspunkt motsvarar 
medborgarnas behov.  

Skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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ON § 137    Dnr 2021/000149   

Riksnorm för försörjningsstöd 2022 

Sammanfattning  

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.  

Beskrivning av ärendet  

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”.  
 
Höjningen för 2022 är blygsam med en uppräkning om 1,6 %. I Individ- och familjeomsorgens 
förslag har höjningen med mellan 40 och 70 kr för de personliga kostnaderna fördelats så att 
samtliga ålderskategorier fått en höjning med 10 kr av posterna Kläder/Skor, Fritid/Lek och Hygien. 
Resterande ökning har fördelats till posten Livsmedel. För utgiftsposterna i kategorin gemensamma 
hushållskostnader är höjningen per hushåll mellan 20 och 40 kr. Höjningen fördelas jämnt över 
båda utgiftsposterna.  
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.  

Beslutsunderlag  

Individ- och familjeomsorgens förslag ”Riksnormen fördelat på olika budgetposter år 2022 – 
Sotenäs kommun”.  
Riksnormen fördelat på olika budgetposter år 2021 - Sotenäs kommun  
Socialstyrelsen - Riksnormen för försörjningsstöd 2022  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämndens fastställer ”Riksnormen fördelat på olika budgetposter år 2022.   

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
1:e Socialsekreterare  
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ONAU § 138   Dnr 2021/000144 

 
Motion Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande 
Sotenäsbor  

Sammanfattning 

Svar på motion- Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 
2021/000269 från Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C). 
 
Inriktningsbeslut kring Bankeberg är fattat sedan tidigare av Sotenäsbostäders styrelse. För att få 
erbjudande att flytta in där ska personen ha fyllt 70 år, samt ha varit skriven i kommunen i minst 2 
år. Således ligger förändrad inriktning av Bankeberg utanför Omsorgsförvaltningens mandat att 
påverka. Svaret på motionen blir därför allmänt hållet kring de olika boendeformerna.  
 
Förvaltningen har gjort en utredning kring boendeformer för äldre för att få klarhet i kommunens 
ansvar vid olika alternativ och konsekvenserna av det. Slutsatsen utredningen kom fram till är att 
för att det ska vara ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart ska kommunen satsa på biståndsbedömt 
trygghetsboende endast om det är så att fler boendeplatser behövs och att personer med mindre 
behov då kan erbjudas ett boende med mindre stöd. Det behovet ser förvaltningen hittills inte, utan 
trygghetsboende utan föregående biståndsbeslut (seniorboende) kan erbjudas för att uppnå högre 
upplevelse av trygghet- i linje med exempelvis det beslut som tagits kring Bankeberg. Personer kan då 
bo med närhet till andra i mer anpassade lägenheter, med tillgång till hemtjänst om/ när behoven ökar.  
 
Förvaltningen har också startat upp ett omfattande arbete kring förebyggande insatser, där minskad 
upplevelse av ensamhet är ett av målen. I detta ligger anhörigstöd och samarbete med 
frivilligverksamhet. Genom att erbjuda förebyggande insatser, aktiviteter och stärka nätverk avser 
förvaltningen att öka självständighet och känslan av välbefinnande och på så sätt främja 
möjligheten att bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt. Tillgång till dessa förebyggande 
insatser finns även då personer flyttar in i seniorboende. Om behoven ej kan tillgodoses genom 
förebyggande insatser, hemtjänst, seniorboende eller seniorboende med hemtjänst, så finns 
möjlighet att ansöka om särskilt boende.  

Beslutsunderlag  
Motion Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 2021/000269  
Protokollsutdrag KF § 38, 2021-03-18 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-10-29 
Protokollsutdrag ONAU § 167, 2021-12-09 

Yrkande 

Kajsa Åkesson (M) yrkar på att Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Motion- 
Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 2021-000269 anses 
besvarad med att kommunalägda Sotenäsbostäder beslutat att seniorboende utan föregående 
prövning erbjuds, samt att förebyggande arbete är uppstartat för att erbjuda äldre sociala 
sammanhang, stimulans och nätverk och på så sätt skapa trygghet och minska ensamhet i det egna 
boendet.  
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Forts. ON § 138 

 
Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustavsson (S) yrkar på avslag på motionen utifrån hur att-satsen är 
ställd. 

Ajournering 

Ajournering begärd. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Kajsa Åkessons (M) yrkande och Jan-Olof Larsson (S), Sanna 
Gustafsson (S) yrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt Kajsa Åkessons (M) förslag.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Motion- Säkerställ att Bankeberg blir 
lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 2021-000269 anses besvarad med att kommunalägda 
Sotenäsbostäder beslutat att seniorboende utan föregående prövning erbjuds, samt att förebyggande 
arbete är uppstartat för att erbjuda äldre sociala sammanhang, stimulans och nätverk och på så sätt 
skapa trygghet och minska ensamhet i det egna boendet.  
 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 
 

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) stödjer Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkande. 
 
Ewa Ryberg (V) stödjer Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkande 
 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
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Forts. ON § 138  Bilaga skriftliga reservationer 
 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S) och Sanna Gustafsson (S), utifrån hur att-satsen är ställd så yrkar vi på avslag av 
motionen. Detta är en fråga för Sotenäsbostäders styrelse. 
 
 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2021-12-14 §§ 133-150 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF ON_PR_KA\O   
PROT\ON\2021\ON Protokoll 2021-12-14.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(30) 

 

ON § 139    Dnr 2021/000145 

Motion Hälsoschema  

Sammanfattning 

Svar på motion- Hälsoschema KF 2021/000128 från Lotta Johansson (S) och Sanna Gustafsson (S).  
 
Schemaläggning är en utmaning för förvaltningens verksamheter. Schema ska läggas utifrån när 
verksamheter och brukare bäst behöver insatser och stöd. Till detta kommer att förvaltningen 
behöver vara en attraktiv arbetsgivare och i det ingår att kunna erbjuda heltidstjänster. 
Förvaltningen har i detta en utmaning att fördela den arbetade tiden så att den matchar behovet i 
verksamheten och på så sätt minska andelen timvikarier. Förvaltningen har en tilldelad ekonomisk 
ram som gör att bemanning måste optimeras för att det ska vara möjligt med budget i balans. Att ha 
överskjutande tid som inte behövs är inte ändamålsenligt och leder inte till högre kvalitet.  
Däremot är det skäligt i det utvecklingsarbete som pågår kring bemanningsekonomi att se över 
alternativa schemaläggningsmetoder, att lyssna in medarbetarnas önskemål, samt undersöka var 
under arbetspassen brukarnas behov är större och mindre för att kunna anpassa.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Att införa heltid för alla utan att ha möjlighet att anpassa arbetstider och arbetspass genererar höga 
kostnader för förvaltningen och leder inte till högre kvalitet. Dessutom är det i tider av svårigheter 
att rekrytera ett problem att outnyttjade resurser finns i verksamheterna. Höga sjuktal påverkar 
ekonomin negativt, men kartläggning av orsaker behöver ske innan det kan säkerställas att det har 
en koppling till arbetstidens förläggning.  

Regelverk  
Arbetstidslagen 1982:673 reglerar bland annat hur arbetsgivaren har möjlighet att förlägga 
arbetstiden.  
Arbetsmiljölagen 1977:1160 reglerar hur arbetsgivaren ska ta ansvar för att förebygga ohälsa och 
olycksfall, samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.  
Socialtjänstlagen 2001:453 reglerar kommunens ansvar att tillhandahålla ekonomiskt bistånd, vård 
och omsorg.  

Organisation och personal  
Schemaläggning är en stor utmaning utifrån att den ska tillgodose verksamhetens behov, men med 
hänsyn till en god arbetsmiljö och i linje med arbetstidslagen. För att optimera detta arbete, krävs 
kompetenspåfyllnad, omvärldsbevakning, kartläggning av bemanningsbehovet samt dialog med 
medarbetarna.  

Hållbar utveckling  
Om omsorgsförvaltningen lyckas hitta en långsiktig bemannings- och schemamodell kommer 
verksamheternas behov vara täckt, tiden användas effektivt och medarbetarna sannolikt att må 
bättre. Att låsa fast sig vid att göra eller inte göra enligt olika definierade modeller är förödande 
innan arbetet kring bemanning, scheman och ekonomi är gjort.  
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Forts. ON § 139 

Förvaltningen bör ha möjlighet att utifrån brukarnas behov tillsammans med medarbetare ta fram en 
schemaläggningsmetod som gynnar förvaltningens verksamheter.  
 
Beslutsunderlag  
Motion- Hälsoschema KF 2021/ 000128 
Protokollsutdrag KF § 105 2021-09-22 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-01 
Protokollsutdrag ONAU § 175, 2021-12-09 
 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkar på att Omsorgsnämnden ska föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Britt Lindgren (C), Kajsa Åkesson (C), Rosita Holmström (M) yrkar bifall till Omsorgsnämndens 
arbetsutskotts beslut 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkande och Britt 
Lindgrens (C) m.fl. yrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt Britt Lindgrens (C) m.fl. 
förslag. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motion- Hälsoschema avslås. med att 
större grepp kring verksamheternas behov och medarbetarnas önskemål behöver tas innan beslut om 
vilka modeller som ska användas.  

Reservation 
Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) stödjer reservationen gällande hälsoschemat ställd av Sanna Gustafsson (S),  
Jan-Olof Larsson (S). 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
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Forts. ON § 139  Bilaga skriftliga reservationer 
 

Reservation 

Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson (S); Flera kommuner i Sverige har infört Hälsoschema men 
valt att gå ifrån det igen för att det inte har fungerat.  
Hälsoschema innebär fler och kortare arbetspass och minskar tiden för återhämtning mellan 
arbetspassen. Det skulle resultera i att den höga sjukfrånvaron vi har blir ännu högre. 
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ON § 140    Dnr 2021/000146   

Motion Social utsatthet 

Beskrivning av ärendet  

Svar på motion- Social utsatthet KF 2021/ 000129 från Sanna Gustafsson (S) och Lotta Johansson 
(S)  
 
Omsorgsförvaltningen har startat upp ett genomgripande förebyggande arbete som riktar sig till alla 
åldrar. Förebyggandesamordnaren har representanter i alla arbetsgrupper för att ta fram de 
aktiviteter som främst leder till att minska ohälsa och behov av insatser. Individ- och 
familjeomsorgen har i dessa sammanhang påtalat behovet av en bemannad lokal dit alla kan söka 
sig för olika frågor, social gemenskap och vägledning på olika sätt, dit man kan söka sig utan 
föregående utredning eller beslut. Detta kan utvecklas för att säkerställa att arbetet fångar upp rätt 
personer. Utifrån detta ser förvaltningen att motionärernas önskan och det uppstartade 
förebyggandearbetet ligger i linje med varandra.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Eventuellt ökad kostnad för lokal, beroende på var den bör vara belägen. Kostnad för bemanning på 
plats. På längre sikt minskade kostnader om det förebyggande arbetet får avsedd effekt.  

Regelverk  
Förebyggande arbete betonas i förslaget till ny Socialtjänstlag SOU 2020:47  

Organisation och personal  
Att bemanna denna förebyggande verksamhet ställer krav på kompetens och personlig lämplighet  

Hållbar utveckling  
Förebyggande satsningar kan minska psykisk ohälsa, främja välbefinnande samt stötta personer i 
alla åldrar till social gemenskap och till att skapa nätverk. Att fånga upp unga personer i riskzon för 
utanförskap minimerar behovet av insatser längre fram, samt minskar mänskligt lidande utifrån 
droger och kriminalitet.  

Beslutsunderlag  

Motion- Social utsatthet KF 2021/ 000129  
Protokollsutdrag KF § 105, 2021-09-22 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-01 
Protokollsutdrag ONAU §176, 2021-12-09 

Yrkande 
Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkar på att Omsorgsnämnden ska föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
Kajsa Åkesson (M), Britt Lindgren (C) yrkar bifall till Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S), Sanna Gustafssons (S) yrkande och Kajsa 
Åkessons (M) m.fl. yrkande och finner att Omsorgsnämndens antar Kajsa Åkessons (M) m.fl. förslag. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motion- Social utsatthet KF 
2021/000129 anses besvarad med att förebyggande arbete är uppstartat och fältarbete finns med i 
planering för att fånga upp personer i riskzon för utanförskap.  

Reservation 

Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Lena Linke och Ewa Ryberg stöder Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larssons (S) reservation. 
 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
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Forts. ON § 140  Bilaga skriftliga reservationer 

Reservation 

Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson(S); Vi anser att det är otroligt viktigt och i tiden rätt att 
omsorgsförvaltningen startat upp ett genomgripande förebyggande arbete med social utsatthet. 
Vi håller med i mycket av det som skrivs i svaret på denna motion, men det vi vill är att upprätta en 
socialverksamhet i anknytning till våra utsatta områden i kommunen. Lokalen ska vara lättillgänglig 
för att kunna fylla dess funktion. 
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ON § 141    Dnr 2019/000141   

 

Politiska besök i Omsorgsförvaltningens verksamheter 

Beskrivning av ärendet  

Omsorgsnämndens verksamheter ser det som positivt att politikerna besöker dem. Detta för att 
tydliggöra den röda tråden och arbeta för öppenhet och transparens. Det är bra att nämndens 
ledamöter har kännedom om och förståelse för under vilka förutsättningar verksamheterna bedrivs. 
Besök i verksamheterna behöver dock struktureras, så de inte inverkar negativt på medborgarnas 
upplevelse av sina insatser eller på medarbetarnas arbetsmiljö. En sådan struktur kan se ut enligt 
nedan:  

- 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.  

Konsekvensbeskrivning  

Hållbar utveckling  
Kunskap och insyn i verksamheterna, som sprids i nämnden leder till väl avvägda beslut  

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-26 
Protokollsutdrag ONAU § 177, 2021-12-09 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S); Socialdemokraterna föreslår att det tas kontakt med 
verksamhetsansvarig eller enhetschef för godkännande innan verksamhetsbesök görs. Det är sedan 
ansvarig tjänsteman som avgör frågan. 
 
Britt Lindgren (C) Kajsa Åkesson (M), Rosita Holmström (M) yrkar på bifall till 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S), Sanna Gustafssons (S) yrkande och Britt 
Lindgrens (C) m.fl. yrkande och finner att Omsorgsnämndens antar Britt Lindgrens (C) m.fl. förslag. 
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Forts. ONAU § 141 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar 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. 

Reservation 

Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.  
 

Protokollsanteckning 

Ewa Ryberg (V) och Lena Linke (MP); Vi menar att verksamhetsbesök skall vara lätta att 
genomföras och att detta bör ske genom att ledamot tar kontakt med verksamhetschef och ledamot 
kommer överens om lämplig tid och tillvägagångssätt. Vi ställer oss inte bakom det mycket 
omständliga beslutet som är fattat. 
 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
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Forts. ONAU § 141  Bilaga skriftliga reservationer 
 
Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson (S); Reservation ang förslaget om ”Politikers 
verksamhetsbesök.”  
Historiskt har ett verksamhetsbesök föregåtts av en kontakt med verksamhetsansvarig/ enhetschef 
som avgjort om besöket kunnat genomföras och i så fall vid vilken tidpunkt. Det har också 
historiskt varit möjligt att genomföra ett visst antal besök per år. Verksamheterna - de som jobbar 
där upplever och önskar att fler politiker skulle nyttja möjligheten att besöka arbetsplatserna och ta 
del av hur arbetet ter sig. Det regelverk som nu föreslås av den styrande alliansen skapar en 
situation som gör det väldigt svårt att besöka verksamheterna. Först ska ledamoten beskriva vad 
hen vill se i verksamheten. Sedan ska nämnden besluta att besöket får ske och i så fall uppdra åt 
förvaltningschefen att ombesörja detta. Sedan ska förvaltningschefen informera avdelningschef och 
verksamhetschef att besöket ska ske. Ledamoten kontaktar sedan enhetschefen för planering om 
lämplig tid och plats. Enhetschefen säkerställer sekretessunderlag, informerar medarbetare, samt 
hämtar på förhand in medgivande från brukare. Ledamoten gör verksamhetsbesöket tillsammans 
med och under ledning av medarbetare. Ledamoten återrapporterar på nästkommande nämnd från 
verksamhetsbesöket, i syfta av att sprida kunskap och få svar på återstående frågor. Vi 
socialdemokrater anser att ett verksamhetsbesök kan ske på ett säkert sätt för både verksamheten 
och för brukaren genom att ledamoten kontaktar verksamhetschefen och ber om ett 
verksamhetsbesök. Verksamhetschefen / enhetschef beslutar sedan om och när ett sådant besök kan 
genomföras. På detta sätt har det fungerat tidigare och det har inte inneburit något problem för 
varken verksamhet eller brukare. Alliansens förslag är ett sätt att försvåra för oppositionen att 
informera sig om hur verksamheten fungerar och få information direkt av medarbetare och 
eventuella brukare. Förslaget som nu alliansen förespråkar har tagits fram efter att det att två 
ledamöter gjorde verksamhetsbesök hos nattpatrullen. Efter detta besök som blev uppmärksammat i 
bl.a. sociala medier och fortsatte att väcka opinion mot alliansens neddragning av personal på 
natten. Förslaget som nu alliansen förespråkar är ett sätt för dem att undvika liknande situationer.   
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ON § 142    Dnr 2021/000154   

Val av ny ersättare i Omsorgsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning  

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare,  
vilka utses av nämnden, enligt § 25 i Omsorgsnämndens reglemente.  
 
I reglementets § 25 anges följande avseende val av arbetsutskott;  
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses 
av nämnden. Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice 
ordförande.  
Ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.  
 
Tidigare vald ersättare Kent Östergren (S) entledigades på egen begäran från sina politiska uppdrag 
på Kommunfullmäktige 2021-11-11 §120. Omsorgsnämnden behöver därför utse en ny ersättare i 
arbetsutskottet för resterande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Reglemente Omsorgsnämnden 2020-04-29  
Protokollsutdrag ONAU § 179, 2021-12-09 

Yrkande 

Sanna Gustafsson (S) föreslår Jan-Olof Larsson (S) som ersättare i Omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sanna Gustafssons (S) förslag och finner att Omsorgsnämnden 
antar detta. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden utser Jan-Olof Larsson (S) till ersättare i Omsorgsnämndens arbetsutskott under 
resterande del av innevarande mandatperiod 

Beslutet skickas till  

Ersättare 
Kansliavdelningen 
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ON § 143 

Rättelse av Omsorgsnämndens protokoll 2021-11-18, §127 

Beskrivning av ärendet 

I protokollet för Omsorgsnämnden § 127, 2021-11-18 har en felskrivning korrigerats. 
 
Felaktigt hade Vänsterpartiet benämnts med ”de gröna” efter partinamnet. Korrigeringen har 
justerats i protokollet av nämndsekreteraren med tjänstesignatur. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 180, 2021-12-09 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Skickas till 

Nämndsekreteraren 
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ON § 144    Dnr 2021/000154 

 
Nya sammanträdestider för Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 

Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp önskar en justering av beslutade sammanträdestider för 
2022 för att bättre passa deras verksamhet. Föreslagna tider är förhandlade i samverkansgruppen.  
 
Följande tider föreslås: 
17/1, 14/2, 14/3, 4/4, 16/5, 9/6, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12 

Beslutsunderlag 

Protokoll Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2021-12-06. 
Protokollsutdrag ONAU § 182, 2021-12-09 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar enligt samverkansgruppens förslag.  
Nya sammanträdestider 2022 för Omsorgsnämndens samverkansgrupp: 17/1, 14/2, 14/3, 4/4, 16/5, 
9/6, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
Personalavdelningen 
Förvaltningschef 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 25(30) 

 

ON § 145    Dnr 2021/000036 

 
Åtgärdsplan för budget i balans 

Sammanfattning 

Arbetet med åtgärdsplanen pågår kontinuerligt.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-08 §128 om att tillskjuta medel till Omsorgsförvaltningen.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att uppdatera åtgärdsplanen enligt beslut 
i Kommunfullmäktige 2021-12-08.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 146    

 
Bryggan 
Sanna Gustafsson (S) lyfter frågan om flytten av Bryggans verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 183, 2021-12-09 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen och noterar att arbetsutskottet har lämnat ett uppdrag till 
förvaltningschefen att utreda frågan. 
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ON § 147    

 
Information från förvaltningen 
Äldreomsorgschef informerar om en uppkommen situation på Hunnebohemmet. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 148    

 
Antal arbetade timmar för timanställda i förhållande till fast anställd 
personal. 
Jan-Olof Larsson (S) väcker frågan om att få en redovisning av de senaste 3 åren hur det ser med 
antalet arbetade timmar för timanställda i förhållande till fast anställd personal. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med siffror för år 2019 till 2021.  
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ON § 149   Dnr 2021/000006    

 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 

- Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott: 
 2021-12-09 

 
- Individ- och familjeomsorgen – november  nr 659-661 

 

 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 150   Dnr 2021/000005 

 
Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Revisionens granskning av inköp och upphandling, 2021-11-23 
 
Protokollsutdrag KS § 184, 2021-11-24, Tolkförmedling Väst 
 
Samverkansgruppens protokoll - 2021-12-06 
 
Protokollsutdrag KF § 128, 2021-12-08, Budget 2022, 2033 ev kompletteringar 
 
Protokollsutdrag KF § 130, 2021-12-08, Investeringsbudget 2022, plan för 2023-2025 
 
Protokollsutdrag KF § 131, 2021-12-08, Budget 2033, planeringsförutsättningar 
 
Protokollsutdrag KF § 142, 2021-12-08, Motion från Veronica Johansson (SD) och  
Sebastian Andersson (SD) Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten  
 
Beslut IVO 2021-12-09, angående ej verkställt beslut 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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