
 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2023-03-02 §§ 62-64 

Plats och tid Kommunhuset, lokal Hållö, Kungshamn, 2023-03-02 kl. 08:30-10:45 

Mötet ajourneras kl. 09:45-10:00 
 

  

Beslutande Sanna Gustafsson (S) ordförande 

Kerstin Nilson (S), 1:e vice ordförande, distans 

Maria Arnborg (M) 2:e vice ordförande 

Britt Lindgren, (C), distans 

 

Rosita Holmström (M), distans §§62-63 

Anette Thärnström (L), distans §64 

Lars Ahlberg (DemR), distans 

Torbjörn Johansson (SD), distans 
 

 

Närvarande 

ersättare 

Anette Thärnström (L), distans §§62-63 

Laila Johansson Lind (S), distans 
Rosita Holmström (M), distans §64 

 

Övriga deltagare Lisbeth Olsson, förvaltningschef  

Maria Zetterberg, nämndsekreterare 

 

 

 

 

Justerare Maria Arnborg  

Justering Kommunhuset, kommunkansliet, den 2 mars 2023 kl. 10:45 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   

Ordförande    

 Sanna Gustafsson   

Justerare    

 Maria Arnborg 

 

  

Anslagsbevis 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-03-02 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2023-03-02 - 2023-03-24 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kansliavdelningen 

   

 Maria Zetterberg  
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ONAU § 62 

 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens godkänner dagordningen med följande tillägg: 

 

• Rättelse angående Förordnande av rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård av 

unga (LVU)  
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ON § 63   ON 2023/000001 

Internbudget 2023 

Beskrivning av ärendet  

Omsorgsnämnden beslutade 2023-01-12 §18 om återremiss för beredning av ärendet. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-02-09 § 57 att föreslå Omsorgsnämnden att 

godkänna Internbudget 2023. Omsorgsnämnden beslutade 2023-02-23 §50 att ärendet utgår på 

grund av att budgeten inte hade behandlats i Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp. 

 

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.  

Ajournering 

Mötet ajourneras  

Yrkande 

Britt Lindgren (C), Rosita Holmström (M) och Maria Arnborg (M) yrkar på att godkänna 

internbudgeten till de delar som rör de ekonomiska ramarna samt att ge förvaltningschefen i 

uppdrag att återkomma med indikatorer på följande mål: 

 

• Alla chefer och medarbetare skall ges en möjlighet till kontinuerlig fort och vidareutbildning 

inom sitt yrkesområde.  

• Omsorgsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsgivare som klarar att rekrytera, behålla 

och utveckla all personal med relevant kompetens på alla nivåer.  

• Väntetid från beslut till inflyttning, i kommunalt boende, skall vara högst 60 dagar, inom 

omsorgsförvaltningens område.  

• Ensamheten skall minska genom att utbudet av mötesplatser och aktiviteter skall öka genom 

samarbete och samverkan med civilsamhället 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Britt Lindgrens (C) m.fl yrkande och Omsorgsnämndens 

arbetsutskott förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Omsorgsnämndens 

arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Forts ON § 63 

Reservation 

Britt Lindgren (C), Rosita Holmström (M) och Maria Arnborg (M) reserverar sig till förmån för 

eget förslag. 

 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ON 2023-02-23 § 50 

Protokollsutdrag ONAU 2023-02-09 § 57 

Tjänsteutlåtande förvaltningschef 2023-01-05 

Internbudget 2023  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna Internbudget 2023. 

Skickas till 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 

Ekonomiavdelningen 

 

Skriftlig reservation 

Anette Thärnström (L) ställer sig bakom Britt Lindgren (C) m.fl förslag.  
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ON § 64    ON 2019/000033  

Rättelse av Förordnande av rätt att begära polishandräckning enligt 

lagen om vård av unga (LVU)  

Sammanfattning  

Omsorgsnämnden beslutade 2023-02-23 §46 om förordnande av rätt att begära polishandräckning 

enligt lagen om vård av unga (LVU). I protokollet fanns inte namnen med på de förordnade 

personer som beslutet gäller. Omsorgsnämnden bilägger i denna rättelse namnen på de förordnade 

som beslutet gäller samt de förordnanden som återkallas. 

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  

Maria Arnborg  

Lars Ahlberg  

 

Omsorgsförvaltningen  

Lisbeth Olsson  

Ylva Görling  

Olga Karlsson 

 

Socialjouren  

Anna-Karin Ödbrandt  

Annelie Berntsson Berg  

Annette Calner  

Carina Gustavsson  

Eva Nilsson  

Gustaf Lundell  

Helena Larsson  

Inga-Lill Carlsson  

Marika Axelsson  

Pernilla Martinsson  

Solveig Larsson  

Therese Karlsson  
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Forts. ON § 64 

Omsorgsnämnden återkallar förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt 

återkallande av handräckning för  

Nils-Olof Bengtsson, från och med 2023-03-02  

Britt Lindgren, från och med 2023-03-02 

 

Omsorgsnämnden beslutar att förordnande med namngivna tjänstemän och ledamöter biläggs 

delegationsordningen och revideras vid behov.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-12-08 § 185 

Tjänsteutlåtande verksamhetsutvecklare 2022-11-29  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef  

Avdelningschef  

IFO-chef 


