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Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-10-20 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-10-24 – 2022-11-15.. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 
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ON § 106   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer: 
 
• Hunnebohemmet 
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ON § 107     

Lex Sarah – allmän information  

Sammanfattning  

Förvaltningen har en hög anmälningsfrekvens gällande Lex Sarah. Några Lex Sarah är egentligen 
KIA-anmälningar och organisationen lär sig fortfarande skillnaderna mellan dessa. Utbildning krävs 
fortfarande och kommer att genomföras.  
 
Förvaltningen är noga med sin uppföljning och att lära sig av de avvikelser som framkommer.  
 
Kommunen har inte fler Lex Sarah än motsvarande kommuner.  
 
Förvaltningschefen är noga med att poängtera att det är viktigt att skriva en Lex Sarah eller göra 
annan anmälan om det föreligger en avvikelse.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-10-06 §128 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämndens tar del av informationen.  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
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ON § 108    ON 2022/000104 

Lex Sarah – Utebliven beställning på bistånd  

Händelse  

Vid två tillfällen under sommaren uppmärksammade biståndshandläggare att beställning på 
hemtjänstinsatser inte hade gått iväg.  
Det första ärendet berör en brukare som skulle komma hem från sjukhuset och då skulle få 
hemtjänstinsatser. Hemgång planerades till 220714 och 220715 upptäcktes att beställning aldrig 
skickats. Hemtjänsten var informerad via telefonkontakt och insatsen var inplanerad trots att den 
skriftliga informationen inte förmedlats. Brukaren tog ingen skada av händelsen utan fick sina 
behov tillgodosedda.  
 
Det andra ärendet berör en brukare som befinner sig på korttidsavdelningen och planeras hem 
220720. Utredningen slutförs av handläggaren 220715 men beställning skickas ej till utföraren. Vid 
samtal mellan handläggare och samordnare 220719 uppdagas misstaget. Brukaren planeras in och 
insatserna utförs.  

Orsak  

Utredningen visar på att handläggningsprocessen inte slutförts till följd av en stressad 
arbetssituation då det fanns sjukfrånvaro i arbetsgruppen. Vid samtal med berörda framgår även att 
det i verksamhetssystemet finns en risk för att beställningar missas då det finns en fördröjning i 
systemet. Verksamhetssystemet reagerar inte alltid på att beställning skickas och det är upp till varje 
handläggare att vara extra uppmärksam för att se att beställningen har gått iväg. Det finns ett 
bevakningssystem som uppmärksammar på om beställning inte är skickad men denna bevakning 
sker inte i direkt anslutning till beslut  

Åtgärd  

Samtal har förts med personalgruppen för att förtydliga handläggningsprocessen och problemen 
med verksamhetssystemet har påtalats för systemadministratören.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-10-06 §129 
Sammanfattande beskrivning av utredning lex Sarah 2022/104, utifrån avvikelser 12025 och 12026 
gällande missad beställning av hemtjänstinsatser, 2022-09-23.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2022/000104.  

Beslutet skickas till  

SAS/Utredare 
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ON § 109    ON 2022/000105 

Lex Sarah – Ej verkställt trygghetslarm  

Händelse  

En beställning på trygghetslarm vid tillfällig vistelse inkom till kommunens hemtjänst  
2022-05-30. Beställningen gällde perioden 2022-06-20 – 2022-07-25. Kommunens handläggare 
uppmärksammade 2022-06-22 att beställningen inte var verkställd och kontaktade utförararen. 
2022-07-05 kontaktades handläggaren av hemtjänstens planerare. De hade då inte fått tag i brukaren 
för att kunna installera larmet. Brukaren hade en extern utförare av övriga hemtjänstinsatser vilken 
kontaktades och var behjälplig i kontakten mellan kommunens utförare och brukaren. Brukaren 
informerade om att denne bestämt sig för att åka hem tidigare vilket medförde att brukaren avsade 
sig larmet.  
 
Händelsen medförde inga konsekvenser för de enskilde men händelsen medförde en risk för 
missförhållande då larmet ska vara en trygghet vid tex. fall.  

Orsak  

Vid samtal med enhetschef på den kommunala hemtjänsten uppges att det i byte av planerare i 
hemtjänsten missats i informationsöverföringen vilket gjort att uppdraget ej utförts. Efter att 
planerare uppmärksammats på händelsen hade de svårigheter att komma i kontakt med brukaren 
men fick hjälp av annan utförare.  

Åtgärd  

Samtal har förts med personalgruppen kring verkställande av uppdrag och vikten av 
informationsöverföring.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-10-06 §130 
Sammanfattande beskrivning av utredning lex Sarah 2022/105, utifrån avvikelse 11995 gällande ej 
verkställt trygghetslarm, 2022-09-27.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2022/000105.  

Beslutet skickas till  

SAS/Utredare   
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ONAU § 110   ON 2022/0000106 

Lex Sarah – Ej verkställda beslut externa utförare  
Midas Omsorg har fått två avvikelser (12005, 12006) som inneburit anmälan enligt Lex Sarah. Då 
avvikelserna avser samma händelse men två brukare i gemensamt hushåll görs enbart en anmälan.  

Händelseförloppet  

Händelsen avser att insatsen matdistribution ej verkställts efter att beställningen mottagits och 
bekräftats av Midas Omsorg 2022-06-07.  
Avvikelsen uppmärksammades 2022-07-04 och Midas Omsorg kontaktades.  
2022-07-08 hade beslutet ännu inte verkställts. En anmälan om Lex Sarah gjordes och Midas 
Omsorg har utrett händelsen.  

Återrapport från Midas Omsorg  

Midas Omsorg återkommer med följande redovisning av bakomliggande orsaker till händelsen; 
Sammanfattning av Lex Sarah utredningen gör gällande att samordnaren i Sotenäs inte har haft rätt 
"roll" i verksamhetssystemet för att kunna verkställa beslut. Det har även saknats kunskap om hur 
beslut verkställs. Det har funnits otydligheter i organisationen i företaget.  

Vidtagna åtgärder  

Utbildning har nu genomförts och behörigheter i verksamhetssystemet har korrigerats. Det har 
tillkommit en ny rutin som tydliggör ansvarsfördelningen i organisationen.  

Riskbedömning  

De två brukarna bedöms inte ha tagit skada då den ena parten har ombesörjt mathållningen under 
tiden som beslutet ej verkställts.  
De riskområden som framkommit är:  
Brist i information internt  
Brist i samverkan/rapportering  
Bristfällig dokumentation  
Oklar ansvarsfördelning  
Otillräckliga kunskaper  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-10-06 §131 
Återrapportering Lex Sarah – ärende 12005, 12006, 2022-09-23.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2022/000106.  

Beslutet skickas till  

SAS/Utredare   
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ON § 111     ON 2022/88  

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  

Sammanfattning  

Utifrån lagkrav om kvalitetsarbete i SoL, LSS och HSL har Socialstyrelsen utarbetat SOSFS 2011:9 
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”. Föreskriften beskriver hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamhet styrd av dessa lagar ska 
bedrivas. Dokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskriver 
Sotenäs kommuns omsorgsnämnds ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och berör därför 
verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, 
kommun-rehab, myndighetsutövning och individ- och familjeomsorg.  
 
Ledningssystemet gäller tills vidare och ska uppdateras efter två år.  
 
Ledningssystemet ska skapa en gemensam organisatorisk struktur för kvalitetsarbetet i 
verksamheten. Kvalitet definieras i föreskriften (SOSFS 2011:9) som ”att en verksamhet uppfyller 
de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter”.  
 
De revideringar som gjorts i dokumentet är:  
• Borttagning av kvalitets- och värdighetsgarantier  
• Uppdatering av hanteringen av synpunkter och klagomål  
• Förtydligande kring samverkan  
• Beskrivning av SAS uppdraget.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-09-08 §120. 
Tjänsteutlåtande SAS 2022-08-31 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Omsorgsnämnden (SOSFS 2011:9).  

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att det ska ske en uppföljning, utvärdering och eventuell revidering 
av dokumentet efter 2 år enligt förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande och finner att Omsorgsnämnden 
antar detta. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag avseende reviderat Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  
 
Omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Sternemars (L) yrkande om att uppföljning, utvärdering 
och eventuell revidering av dokumentet ska ske efter 2 år enligt förslaget.  
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Forts. ON § 111 

Skickas till  

Förvaltningschef  
SAS   
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ON § 112    ON 2022/000034 

Punktprevalensmätning – resultat våren 2022  

Sammanfattning  

Mätningen av basala hygienrutiner avser:  
• Desinfektion av händerna direkt före och direkt efter patientnära arbete samt före och efter 
användning av handskar.  
• Handskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor.  
• Engångsförkläde av plast om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med 
kroppsvätskor eller annat biologiskt material.  
 
Mätningen av klädregler avser:  
• Arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen  
• Händer och underarmar ska vara fria från ringar, klockor, armbandbandage  
• Naglar korta och fria från nagellack och konstgjort material  
• Hår ska vara kort eller uppsatt  
 
Korrekt efterlevnad i alla fyra stegen av de basala hygienrutinerna för VT 2022 ligger i riket på 
70,2% och för Sotenäs på 56,8%.  
Korrekt efterlevnad i alla fyra stegen av klädregler för VT 2022 ligger i riket på 90,9% och för 
Sotenäs på 95,8%.  
Korrekt efterlevnad samtliga hygienrutiner och klädregler för VT 2022 ligger i riket på 68,3% och 
för Sotenäs på 57,1%.  

Åtgärdsplan  

Enhetschefer genomför en vårdhygienisk egenkontroll med SFVH´s (Svensk Förening för 
Vårdhygien) checklista.  
Mars – Obligatorisk PPM-BHK* egenkontroll (SKR anordnar detta)  
Oktober – Obligatorisk PPM-BHK* egenkontroll  
(*PPM-BHK) punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler)  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-09-08 §119 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) rapport 2022-08-24.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden när resultatet av 
oktobermätningen finns tillgänglig.  

Skickas till: 

MAS  
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ON § 113    ON 2022/000011 

Lex Maria – beslut från Inspektionen för vård- och omsorg(IVO)  

Sammanfattning  

Anmälan enligt Lex Maria från Sotenäs kommun om risk för allvarlig vårdskada vid 
Hunnebohemmet i Hunnebostrand. Anmälan handlar om en patient på det särskilda boendet som 
hade fått ett sår på tån och ordinerats behandling med antibiotika i tablettform. Det 
uppmärksammades inte att patienten var allergisk mot antibiotika och att efter patienten fått två 
doser försämrades allmäntillståndet. Patienten fördes med ambulans till sjukhus för fortsatt vård och 
avled senare på sjukhuset.  
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några 
ytterligare åtgärder.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-09-08 §118. 
Beslutsunderlag Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut 2022-07-08.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 

Skickas till: 
MAS    
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ON § 114    ON 2022/000127 

”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”  
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om 
kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. 
 
Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på 
äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på 
verksamhets-, läns- och riksnivå. Jämförelser kan göras mellan alla dessa nivåer och över tid. 
 
Politiker, tjänstemän och verksamhetsansvariga kan använda resultaten som underlag för att 
utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorgen tycker. 
 
2022 års undersökning gjordes i perioden januari till mars 2022. Det var samma period som 
sjukfrånvaron var som högst i förvaltningen, men troligtvis såg det likadant ut i hela riket. 
Svarsfrekvenser för brukare med hemtjänst låg på 73 procent, att jämföra med rikets 59 procent. 
Motsvarande siffra för särskilt boende var 43 procent, att jämföra med riket 43 procent. Separat 
redovisning för Sotenäs kommuns olika särskilt boende-enheter finns inte för 2022 då det var för få 
svaranden på Hunnebohemmet för att få särskild redovisad statistik från den enheten. 
 
Hemtjänst: Inom de flesta områden i enkäten redovisas goda betyg för Sotenäs hemtjänst i 
jämförelse med andra kommuner. Resultatet har dock sjunkit på de allra flesta områden i 
kommunen sedan tidigare mätningar. Exempel på områden där kommunen redovisar höga betyg är 
bemötande, inflytande, trygghet, förtroende och tillgänglighet.  
 
Det område där Sotenäs får lägre betyg handlar om utförande av uppgifter, både i hur uppgifterna 
utförs och hur lång tid personalen har på sig för att utföra uppgifterna.  
 
Särskilt boende: Sotenäs kommun redovisar goda betyg för områdena tillgänglighet, hjälpens 
utförande, trygghet, bemötande samt boende- och måltidsmiljö i relation till riket.  
 
Det område där kommunens särskilda boenden redovisar lägre betyg berör aktiviteter och att 
komma utomhus. Sotenäs ligger inom dessa delar lägre än snittet och redovisar sämre resultat än 
tidigare år  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-10-06 §133 
Sammanfattning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” 2022-09-29  

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med 
förbättringar för att uppnå nämndens uppsatta  mål.  
Sanna Gustafsson (S), Britt Lindgren (C) och Lill Pehrsson Simonsson (KD) ställer sig bakom 
Mikael Sternemars (L) yrkande. 
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Forts. ON § 114 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande och finner att Omsorgsnämnden 
antar detta. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 
Omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Sternemars (L) yrkande att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att arbeta vidare med förbättringar för att uppnå nämndens uppsatta mål.  
 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Verksamhetsutvecklare 
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ON § 115    ON 2022/000082 

Cirkulationstvätt av arbetskläder för medarbetare inom 
verksamheterna hemtjänst, särskilt boende och HSL  

Sammanfattning  

Det finns anledning att genomföra förändringar gällande arbetskläder i omsorgsförvaltningen. Detta 
behov har uppkommit främst till följd av tydligare krav på arbetsgivaren i relation till de basala 
hygienkraven, kommunens antagande av klimatmål rörande arbetskläder och omsorgsnämndens 
mål om att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Med cirkulationstvätt avses en tjänst där leverantören äger, tvättar och distribuerar textilier som 
hyrs av köparen. Att upphandla cirkulationstvätt är ett sätt att säkra att hygienkraven följs samt att 
avlasta medarbetare vissa arbetsuppgifter. Att införa cirkulationstvätt skulle innebära en 
kostnadsökning på nära en miljon kronor per år för verksamheterna hemtjänst, särskilt boende och 
HSL. 2023 skulle de ökade kostnaderna kunna täckas av statliga bidrag men sedan behövs utökning 
av ram för finansiering från och med 2024.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta utredningen kring införande av 
cirkulationstvätt för verksamheterna hemtjänst, särskilt boende och HSL.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med uppgifter om den totala 
kostnaden av införande av cirkulationstvätt.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §88 
Tjänsteutlåtande Verksamhetsutvecklare 2022-09-05 
Utdrag ur utredningen Cirkulära arbetskläder – nuläge och förslag på utveckling  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Verksamhetsutvecklare   
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ON § 116    ON 2022/000125 

Sammanträdestider Omsorgsnämnden, Omsorgsförvaltningens 
samverkansgrupp och Kommunala Pensionärsrådet 2023  

Sammanfattning  

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2023. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förslagen är anpassade efter den ekonomiska 
tidsplanen och för att minska handläggningen.  
 
2023 är det första året på den nya mandatperioden och förslaget är framtaget med hänsyn till detta, 
där nämnden sammanträder först för att utse ett arbetsutskott.  
 
Tid för facklig samverkan är planerade mellan utskott och nämnd i samråd med 
personalavdelningen.  
 
Den ekonomiska tidsplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter 
Kommunstyrelsens (fastställda 2022-09-14 § 142) och Kommunfullmäktiges sammanträden 
(fastställda 2022-09-28 § 108).  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-10-6 §134 
Tjänsteutlåtande nämndesekreterare 2022-09-28 
Inlämningstider 2023 ON, ONAU – förslag 2022-09-28  
Arbetsmaterial sammanträdestider 2023 jan-dec – förslag 2022-09-29  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar om sammanträdesdatum 2023 i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
Omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2023 för nämnden:  
12/1, 23/2, 23/3, 20/4, 1/6, 24/8, 19/10, 16/11  
 
Omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2023 för utskottet:  
19/1, 9/2, 9/3, 5/4, 11/5, 8/6, 10/8, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12  
 
Omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2023 för facklig samverkan:  
16/1, 13/2, 13/3, 11/4, 15/5, 12/6, 11/9, 9/10, 6/11, 11/12  
 
Omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2023 för Kommunala Pensionärsrådet:  
16/3, 4/5, 14/9, 23/11  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Personalchef 
Ekonomichef 
Kansliavdelningen  
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ON § 117    ON 2022/000002 

Delårsbokslut och måluppfyllelse 2022  

Beskrivning av ärendet  

Vid årets slut väntas 4 av 14 verksamhetsmål vara uppfyllda. 3 av verksamhetsmålen kommer inte 
ha något värde att tillgå under 2022 och blir därmed ej uppfyllda. 3 mål är ej uppnådda i den 
rapportering som sker en gång per år till Socialstyrelsen. 4 mål tros inte kunna uppnås under året 
eller vara nära målvärdet. Då det efter augusti inte finns något utfall på flera av dessa mål är 
bedömningen svår att göra.  
 
Periodens utfall uppgår till 166,9 mnkr, vilket är 4,1 mnkr (3 procent) högre än budgeterat för 
perioden. Periodens avvikelse mot budget beror till större delen på höga personalkostnader, främst 
under sommaren koppat till svårigheter att rekrytera vikarier under semesterperioden.  
 
För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Prognosen är avhängig de statliga medel 
förvaltningen mottagit under året som finansierar stora delar av de ökade personalkostnaderna inom 
äldreomsorgen.  
 
Förvaltningen har under perioden inte haft några investeringskostnader. För helåret prognostiseras 
1,1 mnkr nyttjas av årets totala investeringsbudget om 2,6 mnkr.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Förvaltningen förväntas nå ett helårsresultat i balans med budget  

Hållbar utveckling  
Förvaltningens arbete för att hålla resultat inom budget ger långsiktigt goda förutsättningar för en 
hållbar verksamhet där fokus kan ligga på att utveckla och förbättra arbetssätt och kvalitet  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-10-06 §132 
Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2022-09-22 
Delårsrapport januari-augusti 2022  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per augusti, daterad 2022-09-22.  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom   
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ON § 118    ON 2022/000002 

Uppstart åtgärdsplan 
Förvaltningen har inte budget i balans 2022 vilket i sig föranleder anpassningskrav. Prognos ligger 
nu efter september månad på-1,7 mnkr för helåret.  
Oro i omvärlden föranleder högre kostnader för kommunen som helhet, vilket kommer att påverka 
förvaltningarna 
 
Med anledning av de senaste ekonomiska prognoserna är nu arbetet med åtgärdsplanen uppstartat.  
 
Förvaltningsledningen har informerat respektive avdelning som har startat upp arbetet med att se på 
olika förslag till besparingsåtgärder eller andra sätt att effektivisera och ställa om arbetet. Arbetet 
kommer att presenteras på förvaltningens ledningsgrupp den 16 november och för nämnden den 17 
november.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för att uppnå en budget i balans.  
 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
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ONAU § 119   

Information från förvaltningen 
A) Combine 

Kommunen har kopplat in jurister för att få till stånd en förändring kring samarbetet med IT-
leverantören för Combine.  
 

B) Hälso- och sjukvårdavtalet 
Ett flertal kommuner har valt att inte anta det nya avtalet som Västra Götalandsregionen vill 
sluta med samtliga kommuner. Bl.a Ale kommun har reagerat på en formulering kring 
specialistvård utförd av kommunen Man kommer nu att förlänga det gamla avtalet i 2 år och 
under tiden fortsätta med arbetet med ett nytt avtal. 
 

C)  Hälsosamordnare 
Aleksandras Lindströms förordnande löper ut vid årsskiftet.  
 

D) Hemtjänsten 
Fortsatta problem med hemtjänstens organisation. Arbetsgrupp är tillsatt för att jobba med 
problemen. Arbetet med handlingsplanen kommer startas omgående. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 120   Dnr 2022/0000014  

Ärendebalanslista 
Genomgång av ärendebalanslistan. Listan justeras utifrån dagens avrapporterade ärenden.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 121   Dnr 2022/000007    

Redovisning av delegationsbeslut  
 

• Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-09-08, 2022-09-26, 2022-10-06 
 

• Protokoll Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2022-10-03 
 
• Delegationsbeslut färdtjänst för augusti och september 2022. 

 
• Delegationsbeslut Individ- och familjeomsorgen för augusti och september 2022. 

 
• Delegationsbeslut Äldre- och handikappomsorgen för augusti och september 2022. 

 
• Ordförandebeslut daterat 2022-08-29, 2022-09-01, 2022-09-08, 2022-10-07, 2022-10-19. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 122   Dnr 2022/000006  

Anmälningsärenden 

• Offentliga måltidens dag – fira den 20 oktober! 2022-09-02 (ON 2022/6) 
• Skrivelse från Vårdföretagarna avseende kostnadsökningar i privat driven omsorg  

2022-09-08 (ON 2022/118) 
• Dom i Förvaltningsrätten. Mål nr: 6510-22, 2022-09-13 
• Protokollsutdrag KS 2022-09-14 § 141 Riktlinjer gällande personalföreträdare i nämnderna 
• Protokollsutdrag KS 2022-09-14 § 142 Sammanträdestider 2023 
• Skrivelse från Vårdföretagarna angående Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och 

omsorg sep 2022, 2022-09-23 (ON 2022/6) 
• Dom i Förvaltningsrätten. Mål nr: 8602-22, 2022-09-28, (ON 2022/128) 
• Protokollsutdrag KF 2022-09-28 § 108 Sammanträdestider 2023  
• Protokollsutdrag KF 2022-09-28 § 103 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära 

vård (ON 2021/131) 
• Protokollsutdrag KF 2022-09-28 § 104 Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 

överenskommelser (ON 2021/132) 
• Protokollsutdrag KF 2022-09-28 § 105 Förlängning handlingsplan psykisk hälsa (ohälsa) 

2023-2024 (ON 2022/100) 
• Protokollsutdrag KF 2022-09-28 § 114 Motion - Arbetskläder omsorgen (ON 2022/61) 
• Protokollsutdrag KF 2022-09-28 § 115 Motion - avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten 

(ON 2022/46) 
• Protokollsutdrag KF 2022-09-28 § 116 Motion- Utbilda omsorgspersonal i hantering och 

skötsel av hörapparater (ON 2022/45) 
• Beslut om bifall motion utbilda omsorgspersonal i hantering av hörapparater KF 2022-09-28 

§116, 2022-10-03 (ON 2022/126) 
• Protokoll vid slutlig rösträkning kommunfullmäktige Sotenäs kommun från Länsstyrelsen 

2022-09-30 (ON 2022/6) 
• Kallelse kommundialog Bohusläns kommuner och HSN N 7 november, 2022-10-03  

(ON 2022/6) 
• Nationell utvärdering schizofreni från Socialstyrelsen 2022-10-04 (ON 2022/6) 
• Underrättelse om inspektion av IVO i ärende med dnr 3.5.1-38764/2022, 2022-10-18 

(ON 2021/100) 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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ON § 123    

Hunnebohemmet 
Sanna Gustafsson (S) framför önskemål om att få uppdaterad information angående om- och 
tillbyggnaden av Hunnebohemmet. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till kommande nämnd bjuda in 
projektansvarig Petra Hurri för att redogöra för om- och tillbyggnaden av Hunnebohemmet.   
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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