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Sekreterare    
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Ordförande    
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Justerare    

 Lars Ahlberg 
 

  

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-02-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-02-27 - 2023-03-20 
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Protokollet förvaras på kansliavdelningen 

   
 Maria Zetterberg  
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ONAU § 31 

 
Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens godkänner dagordningen. 
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ONAU § 32    

Handlingsplan natt 

Sammanfattning 

Kickan Höglind, enhetschef på Kvarnbergets äldrecentrum och Liselott Andersson, undersköterska 
presenterar den handlingsplan för natten som tagits fram av personalen med utgångspunkt från den 
arbetsmiljögenomlysning som gjorts. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ONAU § 33   ON 2022/000155 

Ung Omsorg 

Sammanfattning  
Sanna Gustafsson (S) ställde fråga på ON 2023-01-12 §15 angående möjligheten att få en redovisning 
över hur förvaltningen arbetar med Ung Omsorg och det avtal vi har tecknat kring detta. 
Omsorgsnämnden beslutade ge förvaltningschefen i uppdrag att på nämndens sammanträde i februari 
redovisa arbetet med Ung Omsorg. 
 
Förebyggandesamordnare redovisar det arbete som gjort inom ramen för Ung Omsorg men också de 
problem man stött på under tiden. Förvaltningen gör under 2023 en omstart av arbetet.   
Det har slutits ett nytt samarbetsavtal för 2023 med Ung Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag ONAU 2023-02-09 §54 
Presentationsmaterial Förebyggandesamordnare.  

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ONAU § 34   ON 2022/000101 

Uppdrag – Anhörigstöd vid psykisk ohälsa 

Sammanfattning  
Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, som under pandemin har blivit än mer påtagligt. De som 
tidigare var ensamma har blivit än mer ensamma när vi ska hålla distans och inte träffas fysiskt. Som 
anhörig eller vän känner man sig många gånger maktlös. Anhöriga och närstående till personer med 
psykisk ohälsa glöms bort och får sällan något stöd.  
Eva Abrahamsson (M), Ragnhild Selstam (M), Helene Stranne (M) och Jeannette Loy (M) föreslog i en 
motion att kommunstyrelsen ges följande uppdrag;  
• Att Sotenäs kommun utreder möjligheten att tillsammans med ”Hela Människan”- kyrkornas 
gemensamma sociala arbete och SPES – riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd 
utveckla och synliggöra anhörigstöds verksamheten.  
• Att därefter undersöka om intresse finns hos fler ideella föreningar eller företag att delta i arbetet.  
• Att kommunstyrelsen utreder finansieringsmöjligheter genom olika projektmedel från t ex EU, VGR, 
fonder m.m.  
Omsorgsnämnden beslutade (ON 2021-11-18 §120) föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen 
ansågs besvarad i och med det arbete som Omsorgsförvaltningen redan startat upp kring utbyggt 
förebyggande arbete där anhöriga och frivilligorganisationer redan är inkluderade. Kommunfullmäktige 
beslutade (KS 2022-02-16 §5) att bifalla motionen och Omsorgsnämnden fick i uppdrag att utreda 
frågan.  

Beskrivning av ärendet  
Som en del i arbetet mot psykisk ohälsa har Sotenäs kommuns Omsorgsförvaltning utvecklat och 
erbjuder idag målgruppen ett anhörigstöd.  
I förvaltningen har ett genomgripande förebyggande arbete startats upp. Det förebyggande arbetet 
omfattar alla åldrar och inkluderar således samtliga anhöriga. Att rikta anhörigstöd och frivilligarbete till 
utbildnings- och andra insatser kring suicid är ett tema som utifrån kartläggning av behov prioriteras.  
I dagsläget utförs tillsammans med SPES (SuicidPrevention och EfterlevandeStöd) regelbundna träffar 
utifrån anhörigas behov av stöd i vardagen. Vidare har det prioriterade området lett till utbildning av 
anhörigkonsulenter inom förvaltningen samt gemensam utbildning till allmänheten tillsammans med 
Suicide Zero och SPF(Sveriges Pensionärsförbund).  
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut avseende anhörigstöd vid psykisk ohälsa har förvaltningen utrett 
och inlett en uppbyggnad av organisation kring ett gemensamt socialt arbete avseende målgruppen. 
Arbetet ses som ett led i Omsorgsförvaltningens upprättande av ett anhörigstöd  

Konsekvensbeskrivning  

Den organisation som skapats till följd av uppdraget samt det övergripande förebyggande arbete som 
utformats inom förvaltningen har gett goda effekter i att tidigt fånga upp anhöriga till de med psykisk 
ohälsa. Regelbundna träffar ger stöd till de anhöriga man kommit i kontakt med och målet i dagsläget är 
att skapa en hållbar, fortgående organisation så att målgruppens behov ej glöms bort. Vidare har 
samarbetet med andra aktörer gynnat denna hållbarhet men ses även främja möjlighet att nå ut till de 
som behöver stöd.  
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Forts. ONAU § 55 

Ekonomi  

Arbetet har initialt utförts i projektform och medel har sökts och beviljats av Hållbarhetsrådet. Vidare 
ekonomiska förutsättningar och konsekvenser för det fortsatt arbetet utreds inom Omsorgsförvaltningen.  

Regelverk  
Enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 
har funktionshinder". Det uppstartade och pågående arbetet bedöms ligga i linje med vad förvaltningens 
övergripande lagrum avser.  

Organisation och personal  

Anhörigstödet vid psykisk ohälsa organiseras i dagsläget via Förebyggandesamordnare inom 
Omsorgsförvaltningen och utförs av aktivitetssamordnare, kommande anhörigkonsulent tillsammans 
med representant från SPES. Organisatoriskt ser förvaltningen över möjligheten att göra detta stöd 
permanent.  

Hållbar utveckling  

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa utgör en stor del av individens dagliga stöd. Anhöriga har en 
betydelsefull roll även om offentlig vård, omsorg och stöd ges till en närstående. Då Socialtjänstlagen 
och dess nämnd ska verka för att vara samhällets yttersta skyddsnät med ett förebyggande perspektiv är 
stöd till anhöriga oavsett roll av största vikt för samhället och den enskilde. Anhöriga riskerar att själva 
drabbas av sociala, ekonomiska och hälsomässiga förluster vilka bör uppmärksammas av samhället och 
som följd av det ge stöd till anhöriga utifrån deras egna behov. Med anledning av denna bakgrund ses ett 
anpassat stöd till anhöriga leda till en hållbar utveckling inom samtliga områden för kommunens 
invånare.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-02-23 § 55 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-16 § 5 
Tjänsteutlåtande Förebyggandesamordnare 2023-02-01  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att det arbete som förvaltningen har startat upp väl besvarar uppdraget om att 
skapa ett anhörigstöd till personer med psykisk ohälsa tillsammans med föreningar och andra 
organisationer samt att externa finansieringsmöjligheter har undersökts och aktuella bidrag för perioden 
har sökts.  
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över en hållbar organisation samt ekonomiska 
förutsättningar för det fortsatta arbetet.  

Skickas till 
Förvaltningschef 
Förebyggandesamordnare 
Kommunfullmäktige  
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ONAU § 35    

Tillbud 

Sammanfattning 
Sanna Gustafsson (S) framförde önskemål på Omsorgsnämndens möte 2022-11-17 § 143 angående att 
nämnden fortsätt ska få information om tillbud och avvikelser. Omsorgsnämnden gav 
förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för de tillbud och 
avvikelser som finns.  
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-12-08 §189 lämnade ärendet vidare utan beslut i frågan. 
 
KIA ska användas av alla anställda för avvikelsehantering för en bättre arbetsmiljö.  
Susanne Wallentinson, HR-specialist presenterar en sammanställning över de KIA rapporter som 
gjordes under 2022. 

Yrkande 

Sanna Gustafsson (S) yrkar på att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta ett krafttag om hemtjänsten 
för att skapa en attraktiv arbetsplats genom att utreda arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  

Proposition 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Omsorgsnämnden antar yrkandet. 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
Omsorgsnämnden beslutar enligt Sanna Gustafssons (S) yrkande och ger förvaltningschefen i 
uppdrag att ta ett krafttag om hemtjänsten för att skapa en attraktiv arbetsplats genom att utreda 
arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
HR-specialist 
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ONAU § 36   ON 2022/000034 

Resultat mätning basala hygienrutiner (PPM) 
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) Mätningen är genomfört under HT 2022. 
 
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 
 
MAS redogör för resultatet av den senaste punktprevalensmätningen. (VT 22 inom parentes) 
Korrekt efterlevnad i alla 4 stegen av de basala hygienrutinerna för HT 2022: 50,8% (56,8%) 
Korrekt efterlevnad i alla 4 stegen av klädregler för HT 2022: 81,7% (95,8%).  
Korrekt efterlevnad samtliga hygienrutiner och klädregler för HT 2022: 48,4% (57,1%.) 
 
Förvaltningen har beslutat att det vårdhygieniska arbetet är ett prioriterat område under 2023.  

Vårdhygienisk handlingsplan 2023 

• Återkommande punkt på verksamheternas APT – vårdhygieniskt APT material 
• Nationell PPM BHK (punktprevalensmätning basala hygienrutiner och klädregler) i mars 
• Lokal PPM BHK oktober 
• Självskattning PPM BHK maj och augusti 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2023-02-09 § 51 
Punktprevalensmätning 2022. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att tillse att arbetet 
sker enligt den vårdhygieniska handlingsplan som presenterats.  

Skickas till  

Förvaltningschef  
MAS  
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ONAU § 37   ON 2023/000024 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2022 

Sammanfattning  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I berättelsen beskrivs hur utveckling bedrivits för att 
säkra verksamhetens kvalitet och patientsäkerhetsarbete under 2022.  

Beskrivning av ärendet  

Omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheternas kvalitet och säkerhet. 
Förvaltningschef ansvarar tillsammans med avdelningschefer och enhetschefer  
för att kvalitetsarbetet och patientsäkerhet genomförs ute i verksamheterna. Medarbetare har ansvar 
för att aktivt delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt 
ansvarig samordnare ansvarar för att årligen upprätta Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen och 
har också ansvarat för samtliga kontrollområden.  

Regelverk  

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. För att säkra 
verksamhetens kvalitet ska ett ledningssystem användas.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-02-23 §52 
Tjänsteutlåtande MAS och SAS 2023-01-26 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2022  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2022. 

Skickas till 

MAS 
SAS 
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ONAU § 38    

Avvikelser 

Sammanfattning  

Sanna Gustafsson (S) framförde önskemål på Omsorgsnämndens möte 2022-11-17 § 143 angående 
att nämnden fortsätt ska få information om tillbud och avvikelser.  
Omsorgsnämnden beslutade 2022-11-17 § 143 att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma 
till nämnden med en redogörelse för de tillbud och avvikelser som finns.  
 
Maria Munkstedt (SAS) och Eva-Maria Persdotter (MAS) redogör för de avvikelser som gjorts 
under perioden 2022-01-01 t.o.m 2022-10-31.  
 
Avvikelserna görs via verksamhetssystemet Combine som är kopplat till DF Respons. LOV-
företagen använder samma system som kommunen.  
 
806 avvikelser rapporterade under perioden. 541 är avslutade och 265 är pågående. 94% av 
avvikelserna är inom området Vård och äldreomsorg. Flest avvikelser görs för fallolyckor (577st). I 
57,4% av avvikelserna har samma sak hänt tidigare.  
 
Störst bakomliggande orsak till händelsen är att den enskilde överskattar sin fysiska förmåga 
(331st)  
 
Under perioden har det gjorts 16 st Lex Sarah, av dessa är 12 avslutade och 4 under utredning. En 
av dessa har anmält till IVO.  
 
Rapportering av avvikelser sker i patientsäkerhetsberättelsen årligen.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-12-08 §184 
Avvikelserapport 2022 för period 2022-01-01 t.o.m 2022-10-31.  

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  

Skickas till  

SAS 
MAS   
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ONAU § 39   ON 2023/000023 

Revidering av delegationsordning för Omsorgsnämnden 

Sammanfattning  

Omsorgsnämndens delegationsordning reglerar rätten att fatta beslut inom Omsorgsnämndens 
ansvarsområde. Förändringar i den politiska organisationen har medfört behov av ändringar i 
delegationsordningen.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-02-09 § 53 
Tjänsteutlåtande 1:e socialsekreterare 2023-01-25 
Omsorgsnämndens förslag till delegationsordning 2023-01-24  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden antar den reviderade delegationsordningen.  
 

Skickas till 

1:e socialsekreterare  
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ON § 40    ON 2022/000136  

Lex Sarah – behörigheter natt, ärende 12283  

Händelse  

En personal har uppmärksammat att hen har behörighet att se en brukare i Combine-appen som hen 
inte ska se. Vid kontroll uppmärksammas att nattpatrullen har full tillgång till alla som har någon 
insats från boendestöd, LSS, personlig assistans eller en LOV utförare. Vid kontroll av loggar 
säkerställs att ingen obehörig varit inne i journaler de inte ska vara inne i.  
Systemförvaltaren kontaktar en personal i nattpatrullen och enhetschef kring vad som kan ha 
medfört den felaktiga behörigheten. Båda uppger att det finns en brukare som har boendestöd och 
nattbesök vilket de tror kan vara anledningen till behörigheten.  

Orsak  

Vid införande av nytt verksamhetssystem har systemet byggts utifrån den organisation som finns i 
förvaltningen och utifrån de lagar som finns. Dock har det saknats kunskap i hur delar av systemet 
samverkar vilket då medfört att behörigheter har lagts felaktigt. Kunskapsläget är idag förändrat och 
andra sätt att fördela behörigheter har uppmärksammats.  

Åtgärd  

Systemförvaltare har stramat åt behörigheterna i systemet för nattpatrullen. De har nu en behörighet 
som är begränsad till brukare de utför insatser hos. Brukare med trygghetslarm kan ses av 
nattpatrullen men de kan inte se ordinarie personals dokumentation. Har brukare insatser utförda av 
hemtjänst norr/söder eller natt kan nattpatrullen se dokumentationen.  
Händelsen har även rapporterats till kommunens dataskyddsombud, som beslutat att lägga ner 
ärendet.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-01-19 § 17 
Utredarens rapport 2022-12-12.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer 2022/136.  

Beslutet skickas till  

SAS 
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ON § 41     ON 2022/000133  

Lex Sarah – familjehem, ärende 13286  

Händelse  

Händelsen upptäcktes då en ny socialsekreterare gjorde ett besök 2022-09-05. Bostaden upplevdes 
stökig och smutsig. Socialsekreteraren upplevde att familjehemmet visade att de saknade förmåga 
att sätta sig in i ett barns perspektiv.  
Barnet har varit placerad i ett familjehem som utretts och bedömts av socialsekreterare i Sotenäs 
kommun som lämpligt. Barnet kom till familjehemmet 2021-11-16. När den nya socialsekreteraren 
samtalat med barnet framkommer att familjehemsmamman hotat med att slänga ut barnet vid flera 
tillfällen och att det varit en del konflikter dem emellan. Under utredningen har det även 
framkommit att BUP gjort en muntlig orosanmälan till ansvarig barnsekreterare i nov-dec 2021. Det 
saknas journalanteckningar om det och orosanmälan har ej utretts av ansvarig handläggarna.  

Orsak  

Vid genomgång av den familjehemsutredning som legat till grund för placeringen framgår inget 
som har kunnat visa på brister i familjehemmet. I de dokument som föranlett beslut i arbetsutskottet 
finns ingen information som skulle kunna göra gällande att placeringen inte var lämplig.  
I detta ärende har inget framkommit på veckomöten som gjort att 1:e socialsekreterare funnit skäl 
till att misstänka att placeringen varit olämplig. Uppföljning av familjehemmet har skett 
regelbundet under placeringstiden, men barnet har enbart vid något enstaka tillfälle haft enskilda 
samtal med barnhandläggaren.  

Åtgärd  

Barnet flyttades omgående till en närstående i väntan på ett nytt familjehem. Hen har nu kommit till 
rätta i ett nytt familjehem. Familjehemmet kontaktades och informerades om att de agerat felaktigt. 
En polisanmälan upprättades. Samtal har skett med arbetsgruppen och resonemang har förts kring 
hur situationer likt denna kan undvikas i framtiden. Ärendet anmäls till IVO – Inspektionen för vård 
och omsorg.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-01-19 § 18 
Utredarens rapport 2022-12-12.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer 2022/133.  

Skickas till  

SAS   
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ON § 42     ON 2022/000156  

Lex Sarah – hemgång slutenvård, ärende 13295  

Händelse  

Vid hemkomst från sjukhus var det planerat att den enskilde skulle mötas upp av hemtjänsten. 
Datum och tid meddelades i det gemensamma IT-systemet SAMSA. Till följd av brister i 
kommunikationen framgick ej om hemtjänsten skulle möta. Vid hemgången fanns ingen personal 
tillgänglig. Sonen mötte upp den enskilde, och då rehab kommer på besök var både den enskilde 
och sonen upprörda då den enskilde ramlat i hemmet. Det framgick vid hembesöket att den enskilde 
hade ett större behov av omvårdnad än vad som framgick vid vårdplaneringen. Händelsen har 
orsakat oro hos den enskilde och ett minskat förtroende för hemtjänsten i kommunen.  

Orsak  

Utredningen visar på en osäkerhet och otydlighet vad gäller ansvar vid hemgång från sjukhus samt 
brister i kommunikation mellan aktörerna. Bristen i kommunikation medförde en osäkerhet. 
Osäkerheten medförde i sin tur att inplanerade insatser planerades om och missförstånd uppstod vad 
gäller vem som skulle möta upp den enskilde. Då den ursprungliga planeringen ändrades av parter 
som inte var berörda av hemgången uppstod svårigheter för hemtjänsten att utföra sina insatser vid 
rätt tidpunkt. Den otrygghet och osäkerhet som den enskilde upplevde uppstod i den otydlighet som 
förmedlades vid hemgången. Den enskildes hela omvårdnadsbehov framkom ej vid den 
vårdplanering som genomfördes.  

Åtgärd  

Hemtjänstens personal planerade om besöken samma kväll för att kunna ge den stöd och den hjälp 
den enskilde behövde. Samtal har förts med samordnare i hemtjänsten kring kommunikation 
avseende logistik vid planering av hemgång. Samtal har även förts med den enskilde och anhöriga 
kring händelsen. Möte har skett mellan ansvariga angående ansvarsfördelning vid hemgång från 
sjukhus. Samordnare har fått utbildning i SAMSA av SAS och rutin för SAMSA är framtagen.  

Uppföljning  

Uppföljning är planerat till 2023-01-09.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-01-19 § 19 
Utredarens rapport 2022-12-06.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer 2022/156.  

Skickas till  

SAS  
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ON § 43     ON 2022/000135  

Lex Sarah – korttiden, ärende 12218  

Händelse  

En brukare kommer till korttiden efter en tid på sjukhus. Brukaren har en uttalad 
missbruksproblematik och en ev. alkoholdemens. Brukaren uttrycker att hon inte vill vistas på 
korttiden och att hon inte har möjlighet att få röra sig fritt. Utifrån det blandade klientel som vistas 
på korttiden saknas kapacitet och kunskap för att kunna tillgodose den enskildes behov. Det finns 
även en upplevelse av att det saknas en framtida plan för brukaren boendesituation, vilket är lyft 
med olika instanser vid flera tillfällen. Vid samtal med enhetschef för biståndsenheten framgår att 
det i ett inledningsskede fanns behov av att med hjälp av korttidsenheten klargöra behovet och på så 
vis komma vidare i planeringen. Behov av samverkan mellan de olika enheterna påtalas.  

Orsak  

I arbetet kring det enskilda ärendet bedöms att det funnits brister i den interna samverkan. Redan i 
en inledningsfas fanns behov av en enhetlig riktning som inte blev tydlig för alla parter.  
På korttiden uppges att det saknas kapacitet och kunskap, detta är något som behöver ses över för 
att rusta inför framtida ärenden där dessa behov kan bli aktuella.  

Åtgärd  

Gällande arbetet med yngre dementa samt med missbruksproblematik finns behov av utbildning och 
kunskap kring bemötande och aktivering för att ge en så god omvårdnad som möjligt. Det saknas 
idag kunskaper som är verksamhetens ansvar att tillförskaffa sig. Samverkan internt kan medföra att 
kompetens och stöd kan ges genom befintliga professioner i kommunen.  
Det saknas även en handlingsplan avseende yngre med demens och missbruksproblematik.  
I komplexa ärende behövs en tydlig samverkan kring alla professioner som kan vara aktuella i 
ärendet. Det finns en rutin för arbete med komplexa ärenden men denna har inte använts fullt ut. 
Eventuellt kan detta bero på att rutinen inte varit känd i alla led. En översyn av rutinen sker i 
dagsläget. Rutinen kommer att tas upp på avdelningsmöten för att göras känd i organisationen. I 
utredningar finns behov av en helhetsbedömning kring individens hela behov. En samverkan internt 
där handledning och stöd kan ges till de professioner som har detta behov. Handlingsplaner och 
bemötandeplan behöver tas fram utifrån behov. Samtal har förts med personalgruppen kring 
verkställande av uppdrag och vikten av informationsöverföring.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-01-19 § 20 
Utredarens rapport 2022-12-06.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer 2022/135.  

Skickas till  

SAS   
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ON § 44     ON 2022/000119  

Lex Sarah – brister i handläggningsprocess, ärende 12168  

Händelse  

En förälder (nedan kallad ”den enskilde”) har inkommit med en mängd klagomål. Det gäller bland 
annat bemötande samt brister i handläggningen gällande den enskildes två barn. Utifrån detta gjorde 
tf IFO-chef en lex Sarah-rapport för att utreda om det fanns brister i enheten som behövde belysas 
och komma till rätta med.  

Orsak  

Socialtjänsten har inte tagit beslut om att den enskilde inte får träffa barnen, men har gett en 
rekommendation till den andra föräldern om att ansvara för skyddet av sina barn och att se till 
barnens bästa. De båda barnen ska ha uppgett till socialsekreterare att de inte ville träffa den 
enskilde. Den andra föräldern har sedan dess barnen hos sig på heltid.  
Socialsekreteraren skrev felaktigt in ett klagomål i den enskildes ställe vilket inte skulle gjorts. 
Detta fel uppstod på grund av brister i rutiner. Nödvändiga åtgärder vidtogs efter upptäckt av felet.  
Ett annat klagomål gäller bakdatering av ett beslut. Utredningen var klar vid tillfället för det 
angivna beslutsdatumet (22-07-07) men signerades inte i verksamhetssystemet förrän senare (22-
07-25). Åtgärder som vidtagits direkt vid upptäckt av felet: Systemadministratör har erbjudit att 
ändra beslutsdatum till den 25/7. Beslutsdatumet ändrar inte beslutet och inget nytt tillfördes 
utredningen efter beslutsdatumet. Beslutet var att avsluta utredningen utan insats.  

Åtgärder  

Utredningen fokuserar på tre huvudsakliga utvecklingsområden för verksamheten; bemötande, 
information och dokumentation. Bemötande är något som ständigt är aktuellt och som är extra 
viktigt när det kommer till myndighetsutövning som påverkar enskilda och familjer  
Egenkontrollen av enheten kommer utökas och även omfattas av en brukarundersökning som 
fokuserar på upplevelsen av bemötande från socialsekreterare.  
Socialsekreteraren har rätt, och skyldighet, att dokumentera till exempel ett möte. Denna 
dokumentation krävs för att kunna ta rättssäkra beslut och för att kunna granska ärenden i efterhand. 
Egenkontrollen av verksamheten kommer att utökas till att även omfatta stickprovskontroller i 
handläggningsprocessen för att säkerställa rättssäkerheten. Tillträdande IFO-chef kommer att få i 
uppdrag att arbeta särskilt med dessa tre områden i arbetsgruppen kommande år.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-01-19 §x 
Utredarens rapport 2022-12-12.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer 2022/119.  

Skickas till  

SAS  
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ONAU § 45   

Kostnad för utbetalning av försörjningsstöd utifrån ny riksnorm  

Sammanfattning  

Omsorgsförvaltningens förvaltningschef fick i uppdrag (ON 2023-01-12) att återkomma till 
nämnden med beräkningar på kostnader för försörjningsstöd i samband med att riksnormen höjs 
med 8,6%. 
 
1:e socialsekreterare redogör för komplexiteten kring att prognostisera vad ökningen av riksnormen 
medför för förvaltningens budget. 
 
Riksnormen är bara en del av det som omfattas av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.  
Exempelvis är inte hyrorna klara för år 2023, men Sotenäsbostäder har begärt 9% i förhandlingen. 
Kostnader för el är ett annat exempel. Där finns ingen prognos för hur priserna kommer att se ut 
framöver. Ytterligare en faktor är att basbeloppet höjts, vilket innebär att det vi kan bevilja när det 
gäller t.ex. begravningskostnader, glasögon och tandvård också ökar. 
 
Kostnaden för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd är också helt avhängigt vad hushållen har för 
egna inkomster och hur stora de i så fall är. 
 
Att utgå från att brukarantalet är det samma är också vanskligt. Det beror helt och hållet på hur 
omvärlden utvecklas. Det kan ju hända att något/några företag behöver varsla och arbetslösa 
personer saknar inkomst i form av a-kassa osv. 
 
Baserat på dessa frågeställningar går det inte att prognosticera kostnaden för försörjningsstöd/ 
ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-02-23 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2023-02-23 §§ 31-61 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF ON_PR_KA\O   
PROT\ON\2023\ON Protokoll 23-02-23 maskat.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 19(34) 

 

ON § 46    ON 2019/000033  

Förordnande av rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård 
av unga (LVU)  

Sammanfattning  

Beslut om att begära handräckning av polis enligt 43 § 2 p LVU omfattas av delegeringsförbud 
enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL). Beslutsrätten kan dock förordnas och är då personlig för 
särskilt namngivna tjänstemän. För att tilldelas förordnande att begära polishandräckning enligt 43 
§ 2 p LVU krävs att personen innehar tillräcklig erfarenhet, kunskap och kompetens inom området.  
Under kontorstid beslutas begäran om polishandräckning av förordnade tjänstepersoner. Om ingen 
är i tjänst när behov uppstår förordnas Omsorgsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande. Med anledning av att behovet kan uppstå under helger och kvällar behöver 
socialsekreterarna i sociala jouren förordnas. Vid avslut av uppdrag eller anställning ska 
förordnande återkallas och vid nya uppdrag eller anställningar ska nytt förordnande beslutas.  
Med anledning av att det skett en förändring i Omsorgsnämndens arbetsutskott samt anställts en ny 
chef behöver nya ledamöter och chef förordnas och förordnandet för de avgående ledamöterna 
återkallas.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-12-08 § 185 
Tjänsteutlåtande verksamhetsutvecklare 2022-11-29  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar förordna följande personer rätten att begära polishandräckning med stöd 
av 43 § p 2 LVU och återkallande av densamma i enlighet med delegationsordning, punkten 
8.3.5.40:  
Omsorgsnämnden: Sanna Gustafsson, ordförande, Kerstin Nilsson, 1:e vice ordförande och Maria 
Arnborg, 2:e vice ordförande  
 
Omsorgsnämnden återkallar förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt 
återkallande av handräckning för  
Nils-Olof Bengtsson, från och med 2023-01-12  
Britt Lindgren, från och med 2023-01-12  
 
Omsorgsnämnden beslutar att förordnande med namngivna tjänstemän och ledamöter biläggs 
delegationsordningen och revideras vid behov.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-12-08 § 185 
Tjänsteutlåtande 1:e socialsekreterare 2023-01-31 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef  
1:e socialsekreterare  
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ONAU § 47    

Projektanställningar 

Beskrivning av ärendet  
Sanna Gustafsson (S) framförde önskemål på Omsorgsnämndens sammanträde 2022-11-17 §145 om att 
få information om projektanställningar. Hur många har vi, inom vilka områden och hur finansieras 
detta?  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2022-11-17 § 145 att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med 
information i ärendet.  
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-08 §190 att lämna ärendet vidare till 
Omsorgsnämnden utan beslut i frågan. 
 
Förvaltningschefen redogör för de projektanställningar och andra tillfälliga anställningar som finns i 
förvaltningen. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-12-08 § 190 
Sammanställning förvaltningschef  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ONAU § 48   ON 2022/000138 

Revisionens grundläggande granskning 2022  

Beskrivning av ärendet  

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. Styrelse och 
nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt.  
 
2022 gör revisionen bedömningen att omsorgsnämnden delvis har säkerställt att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Ett par mål bedöms inte 
uppfyllas per helår. Revisionen bedömer att omsorgsnämnden inte fullt ut har säkerställt en 
tillräcklig uppföljning i enlighet med riktlinjerna Inga åtgärder har vidtagits gällande de 
verksamhetsmål som inte bedöms uppfyllas per helår. Revisionen rekommenderar att 
omsorgsnämnden säkerställer att åtgärder vidtas vid bristande måluppfyllelse i samband med 
uppföljningstillfälle.  
 
Inför 2023 har förvaltningen säkerställt att uppföljning sker enligt de riktlinjer som finns och att de 
verksamhetsmål som formulerats kommer innebära större möjligheter till uppföljning per helår.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-02-09 § 56 
Tjänsteutlåtande förvaltningschef 2023-01-31 
Revisionens grundläggande granskning 2022 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av revisionens grundläggande granskning 2022 och ger förvaltningschefen 
i uppdrag att säkerställa att om det vid uppföljningstillfälle visar att måluppfyllelsen brister vidta de 
åtgärder som krävs.  

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Förvaltningschef 
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ONAU § 49   ON 2023/000002 

Årsbokslut 2022 

Beskrivning av ärendet  

Av nämndens 14 verksamhetsmål har 3 mål uppfyllts under året. 5 mål har inte gått att mäta under 
perioden. De mål som inte uppfyllts avser brukarbedömningar och personalrelaterade mål.  
Antal tillsvidareanställningar uppgick till 326 och under året uppgick sjukfrånvaron till 14,3 
procent, jämfört med 13,4 procent år 2021.  
 
Årets utfall uppgick till -250,0 mnkr, vilket är 4,5 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen avser 
framför allt personalkostnader kopplade till rekryterings- och bemanningsproblematiken under 
semesterperioden. Förvaltningen har under 2022 mottagit ett generellt statsbidrag som täcker 
sommarens ökade personalkostnader. Av redovisningsmässiga skäl ska del av bidraget 
intäktsbokföras 2023, även om kostnaderna faller ut under 2022. Detta innebär i praktiken att det 
redovisade resultatet för 2022 blir 5,5 mnkr lägre, samtidigt som 2023 års resultat kommer bli 5,5 
mnkr högre.  
 
I hela Sverige råder en ansträngd situation vad gäller kompetens- och personalförsörjning inom 
flera områden. Sotenäs, på grund av sitt geografiska läge och konkurrens från andra arbetsgivare, är 
särskilt utsatt. Förvaltningen arbetar aktivt med hela rekryteringskedjan i syfte att kunna möta det 
framtida behovet av personal- och kompetensförsörjning.  
 
Årets investeringsutgifter uppgick till 0,2 mnkr. Årets totala investeringsbudget uppgick till 2,6 
mnkr, vilket innebär att 8 procent av budgeten använts under året.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-02-09 § 58 
Tjänsteutlåtande förvaltningschef 2023-01-27 
Bokslutsrapport 2022  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden godkänner upprättad bokslutsrapport 2022. 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Verksamhetsutvecklare 
Ekonomichef 
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ONAU § 50   ON 2023/000001 

Internbudget 2023 

Beskrivning av ärendet  

Omsorgsnämnden beslutade 2023-01-12 §18 om återremiss för beredning av ärendet. 
 
Förvaltningen har enligt anvisning arbetat fram ett förslag till internbudget 2023 för nämnden.  
Inom nämndens verksamhetsområde har kompletterande nyckeltalsindikatorer, till de fullmäktige 
beslutat i Mål- och resursplanen, föreslagits utifrån fullmäktiges verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning. Föreslagna mål-värden ryms inom tilldelad budgetram.  
 
En fördelning av den budgetram för år 2023 fullmäktige beslutade för nämnden i Mål- och 
resursplanen har gjorts per större verksamhetsområde. Större förändringar per verksamhetsområde 
jämfört med år 2022 har konsekvensbeskrivits i internbudgeten.  
 
I nämndens internbudget ingår inget förslag till investeringsbudget. Beslut om detaljerad 
investeringsbudget fattas i separat ärende av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2023-02-09 § 57 
Tjänsteutlåtande förvaltningschef 2023-01-05 
Internbudget 2023  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att ärendet utgår. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Ekonomiavdelningen 
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ONAU § 51    

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden beslutade 2023-01-12 §30 att ge förvaltningschefen i uppdrag att informera 
arbetsutskottet om föreslagna åtgärder på kommande sammanträde. 
 
Förvaltningschefen informerar om de områden där förvaltningen ser effektiviseringsmöjligheter. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden i april med förslag 
på åtgärder som kan verkställas för att uppnå en ekonomi i balans med budget. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ONAU § 52    

Tjänstemäns rätt att närvara vid beslut 
På nämndens sammanträde 2023-01-12 väckte Mikael Sternemar (L) fråga om tjänstemännens rätt 
att närvara vid beslutsfattandet i Omsorgsnämnden samt Omsorgsnämndens arbetsutskott.  
 
Ordförande redogör för anledningen till varför tjänstemännen fortsatt ska närvara vid beslut. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att tjänstemännen fortsatt får närvara vid beslutsfattandet i  
Omsorgsnämnden och Omsorgsnämndens arbetsutskottet om det inte bestäms något annat vid 
enskilt ärende.  

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ONAU § 53 

Information från förvaltningen 
A. # Min framtid” 

Förvaltningen fick i uppdrag att samverka med arbetsmarknadsenheten och 
utbildningsförvaltningen. Konsult har tagits in för att hjälpa till med att få till 
samverkan. Arbetet med att nå samverkan går framåt.  

 
B. Hemtjänsten 

Britt Lindgren (C) ställer fråga om problemet med outbildad personal inom hemtjänsten 
blivit ett större problem nu än det varit tidigare?   
Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet som görs för att arbeta med 
kvalitén inom hemtjänsten. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal med adekvat 
utbildning. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ONAU § 54 

Politiska verksamhetsbesök i Omsorgsförvaltningens verksamheter 
Omsorgsnämnden beslutade 2021-12-14 § 141 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.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ärendet utgår 
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ONAU § 55 

Information från nämndsekreteraren 
A. Blankett Förlorad arbetsinkomst 

Nämndsekreteraren påminner om att lämna i blanketten för förlorad arbetsinkomst.   
 

B. Elektronisk arvodesblankett 
Från och med detta sammanträde kommer arvodesblanketten vara elektronisk. Samtliga 
närvarande ledamöter /ersättare meddelar nämndsekreteraren den ersättning förutom 
mötesarvode de vill ha senast dagen för justering av protokollet. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 56    Dnr 2023/000009  

Ärendebalanslista 
Genomgång av ärendebalanslistan. Tre ärenden avrapporterades. Listan uppdateras utifrån 
avrapporteringen. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 57   Dnr 2023/000005    

 
Redovisning av delegationsbeslut  
 

• Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-19  

• Protokoll Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2023-01-10, 2023-02-13  
 

• Delegationsbeslut färdtjänst för januari 2023.  

• Delegationsbeslut Individ- och familjeomsorgen för januari 2023.  

• Delegationsbeslut Äldre- och handikappomsorgen för januari 2023.  

• Ordförandebeslut daterat 2022-12-23, 2023-01-05, 2023-01-24  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 58    Dnr 2023/000004  

Anmälningsärenden 

• Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) om kommunal farmaceut KF 
2023-01-01 §9 (ON 2023/40)  

• Avropsavtal Enkätfabriken 2022, 2023-02-06 (ON 2023/36)  
• 2023-Överenskommelse God och nära vård 2023-02-03(ON 2023/33)  
• Synpunkt på verksamheten – Hemtjänst/nattpatrull/hemsjukvård, 2023-02-03 (ON 2023/6)  
• Remiss avseende förslag till ändring av HSLF-FS 2021:75, 2023-01-24, ON 2023/25  
• Slutrapport Grundläggande granskning Omsorgsnämnden 2023-01-23 (ON 2022/138)  
• Synpunkt på verksamheten – Utförande av uppdrag, 2023-01-19 (ON 2023/6)  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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ONAU § 59 

Digitaliseringsstrateg 
Mikael Sternemar (L) ställer fråga angående digitaliseringsstrateg. Vad har förvaltningen haft för 
samarbete med kommunens digitaliseringsstrateg? Hur kan vi jobba mer med digitala lösningar 
framöver?  
 

Förvaltningschefen informerar om att kommunens digitaliseringsstrateg har hjälpt förvaltningen 
mycket med kontakten och samarbetet med IT. Dessutom har vi inom förvaltningen egna resurser; 
Systemförvaltare/Digitaliseringsledare och Teknikundersköterskorn som arbetar med att se på 
lösningar. Vi har fortfarande mycket kvar att göra på området men har kommit en bit på väg.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till 
nämnden med information om hur digitaliseringen av verksamheten fortskrider.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ONAU § 60 

Mobila accesspunkter på äldreboende 
Mikael Sternemar (L) ställer fråga angående mobila accesspunkter på äldreboende. Har vi säkra 
sådana? 
 
Förvaltningschefen informerar om att vi i dagsläget inte har det men att arbete pågår. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ONAU § 61 

Överflyttande av vårdnad 
Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 §.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ansöker om överflyttande av vårdnad, enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken från 
vårdnadshavare till särskilt förordnad vårdnadshavare. 
 
Omsorgsnämnden yrkar att Tingsrätten utser hen såsom särskilt förordnad vårdnadshavare. 
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