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Justerare Kent Östergren  

Justering Kommunhuset, kommunkansliet, den 26 april 2021 kl. 10.30. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2021-04-22 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-04-26 – 2021-05-18. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 
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ON § 41       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som ärende; 
 

- Kommunens arbete mot våld i nära relation och hedersvåld 
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ON § 42   Dnr 2021/000026      

 
Lex Sarah rapport 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2021-03-05, Hunnebohemmet och upprättad 
utredning i ärendet.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-08 § 39. 
Utredning med anledning av Lex Sarah-rapport 2021-03-05 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med diarienummer ON 2021/000026. 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 43    Dnr 2021/000007 

 
Lex Sarah utredning - miss i rutiner avseende kontroll av SMP 
trygghetslarm   

Sammanfattning 

Förvaltningen har 2021-01-12 mottagit en lex Sarah rapport angående brister i uppdateringen av 
rutin kring kontroll av SMP. SMP är ett program för kontroll av att alla installerade trygghetslarm 
fungerar. 
 
Lex Sarah gäller missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som drabbar en eller 
flera enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser inom socialtjänsten eller i 
verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med 
missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av 
annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört 
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Då den inkomna lex 
Sarah rapporten gäller en brist i uppdatering av rutiner kring hanteringen, där uppdateringen även 
avser att minska antalet kontroller finns ingen grund för missförhållande eller risk 
förmissförhållande. Detta medför att den inkomna rapporten bedöms som en synpunkt från 
personal. 
 
Att uppdatera en rutin efter fattade beslut är viktigt för att få en välfungerande verksamhet. I det 
förekomna ärendet föreligger dock ingen risk för att den enskilde drabbas då förändringen av 
rutinen innebär en minskning av kontroll till ett tillfälle istället för två. Verksamheten har gjort 
bedömningen att det räcker med kontroll av SMP en gång per dag. Rutinen behöver uppdateras och 
det behöver även säkerställas att den uppdaterade rutinen är känd i verksamheten. 

Åtgärder 

En rutin har tagits fram som förslag och ska godkännas, samt ska sändas till utredare för publicering 
på kommunens intranät. 

Uppföljning 

Uppföljning sker i maj 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-08 § 40. 
Utredning synpunkt 2021-03-30. 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-04-22| §§ 41-53 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:6(24)
 

 
 

Forts. ON § 43 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med diarienummer ON 2021/000007. 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 44   Dnr 2021/000042 

 
Boendestöd som en avgiftsfri insats 

Sammanfattning 

I Sotenäs kommun tas en avgift ut för insatsen boendestöd med motiveringen att behandla 
medborgarna lika, då bland annat hemtjänstinsatser är avgiftsbelagda. Det finns dock andra grupper 
som får insatser som inte är avgiftsbelagda. Däribland finner vi individer som får insatser via IFO 
till följd av psykisk ohälsa och/eller missbruk eller personer som får insatser beviljade enligt LSS. 
Frågan blir var skiljelinjen mellan målgrupperna kan och bör dras utifrån likabehandling. 
 
Förvaltningens bedömning är att avgiftsbeläggningen för boendestöd innebär marginella intäkter 
kortsiktigt för kommunen. 
 
Då omsorgsförvaltningen har som mål att utveckla boendestödet för att kunna möta den alltmer 
komplexa problematiken hos individerna samt att nå omsorgsnämndens mål om minskade 
kostnader för köpta platser är det viktigt att enskilda tar emot insatser i hemmet. 

Beskrivning av ärendet 

Boendestöd är ett individuellt och behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen, 4 Kap 1§, som 
främst riktar sig mot personer med psykisk, neuropsykiatrisk och begåvningsmässig 
funktionsnedsättning. Även personer med samtidig missbruksproblematik kan ha behov av 
boendestöd. 
 
Boendestödet ska anpassas flexibelt efter den enskildes funktionsnedsättning, behov och 
hälsotillstånd. Boendestödet utgår från den enskildes hem men kan också innefatta insatser utanför 
hemmet. Stödet ska utformas så att den enskildes egna förmågor tas tillvara och förstärks. Stödet 
kan till exempel innebära att få stöd i att planera aktiviteter, ekonomi, hålla ordning i hemmet, 
strukturering av tillvaron och att skapa rutiner för sömn och mat. Syftet med insatsen är att öka den 
enskildes självständighet. 
 
December 2020 har 25 personer i Sotenäs kommun beslut om boendestöd, varav 3 ingår i 
personkrets för LSS. Då boendestöd inte finns som insats inom LSS blir dessa beviljade insatsen 
enligt SoL. Boendestödet utförs av en arbetsgrupp med fyra boendestödjare. 
 
Idag tas en avgift ut för insatsen boendestöd. Avgiften är inkomstbaserad. Tanken med att ha en 
avgift för boendestöd har varit att ge likabehandling med dem som får hemtjänstinsatser. Insatser 
som, till synes, kan påminna om boendestöd. 
 
Personer med den typ av funktionsnedsättningar som återfinns hos målgruppen för boendestöd har 
ofta knappa ekonomiska förutsättningar. 8 av de 22 brukarna som hade insatsen Boendestöd i 
september 2020 betalade egenavgiften för insatsen. 
 
I kontakt med kommunerna i Fyrbodal och Göteborgsregionen svarar 6 av 23 kommuner att de tar 
ut avgift för boendestöd. Dessa kommuner är Trollhättan, Strömstad, Tanum, Vänersborg,  
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Bengtsfors och Dals-Ed. Kommuner som inte tar ut en avgift för boendestöd har tagit detta beslut 
med motiveringar gällande målgruppens motivation att ta emot stöd. Målgruppen kan ha svårt att se 
sina behov. Det innebär att arbetet med att motivera dessa individer till att ta emot insatser blir än 
svårare om det dessutom är förenat med en kostnad för den enskilde. Sotenäs kommuns 
boendestödjare uppger att de har upplevt att det varit svårt att arbeta stödjande då de enskilda kan 
vara av uppfattningen av att de har köpt en tjänst av kommunen som innebär att personal ska utföra 
sysslor istället för den enskilde, vilket inte är syftet med boendestödet. 
 
Boendestödet fyller, utöver en direkt stödjande funktion, även en förebyggande funktion då 
personer inom målgruppen exempelvis kan riskera att förlora sin bostad till följd av att denna inte 
sköts. I dessa fall kan individerna bli aktuella som ärenden i en annan del av omsorgsförvaltningen, 
IFO, som inte är avgiftsbelagd. Det kan också innebära att följderna av den enskildes 
funktionsnedsättning försämras till den grad att det innebär en ökad kostnad för förvaltningen för 
externt köpta boendeplatser. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
2020 hamnade intäkterna från boendestödet på ca 90 tkr totalt. 

Regelverk 
I Kommunallagen (2017:725) finns Likställighetsprincipen beskriven, vilket innebär att kommunen 
ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Rätten för kommuner att ta ut avgifter för insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) regleras i lagens 8:e kapitel. Följande är av intresse för detta ärende: 
 
1§ Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde 
vårdtagaren. 
 
2 § Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skäliga avgifter som inte 
överstiger kommunens självkostnader i följande fall: 

1. familjerådgivning, 
2. verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär, 
3. föräldrautbildning inför adoption, 
4. hemtjänst, 
5. dagverksamhet, 
6. bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 7 § tredje 

stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken, och 
7. annan liknande social tjänst. 

 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS har varit under utredning och 
har dess betänkande överlämnades i januari 2019, "Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen" (SOU 2018:88). Utredningen föreslår en ny lag som ska träda i kraft den 1 
januari 2022. Utredningen är nu ute på remiss. Ett av förslagen till den nya lagen är att personlig  
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service och boendestöd ska införas som insats. Detta skulle innebära att boendestöd blir möjligt att 
bevilja enligt LSS och då bli avgiftsfri för de individer som omfattas av lagen. 
 
Omsorgsnämnden har antagit styrande verksamhetsmål för perioden 2018–2022. Ett av dessa berör 
kostnader för köpt vård, mål 7.1: 
Antalet vårddygn ska minska för barn, unga och vuxna med 2% 2019, med 3% 2020, med 4% 2021, 
med 5% 2022 till förmån för alternativa lösningar. 
 
En ny delegationsordning beslutades 2021-03-04 av omsorgsnämnden. I denna framgår att 
biståndshandläggare och socialsekreterare har delegation på att fatta beslut om boendestöd enligt 
socialtjänstlagen 4 kapitlet 1§. Övriga insatser på IFO är inte avgiftsbelagda. Det blir en svår sits att 
motivera enskilda att ta emot en insats som är avgiftsbelagd framför en mängd andra insatser som är 
kostnadsfria för den enskilde men som kanske är mer kostnadskrävande för förvaltningen. Det finns 
dessutom inget utrymme inom ramen för lagen att avgiftsbelägga insatser av behandlingskaraktär, 
vilket kan vara nästa steg av insatser för personer med missbruk. 

Organisation och personal 
De möjliga konsekvenserna som kan förväntas av att avgiftsbefria insatsen boendestöd är dels en 
minskning av administration för att beräkna avgiftsutrymme. Det kan å andra sidan innebära ett 
ökat antal ansökningar om boendestöd vilket skulle öka tid för myndighetsutövning. Här görs dock 
en översyn kring utredningens utformande vid ansökan av boendestöd kopplat till metodutveckling 
inom området. Det är fortsatt samma behovsbedömning som ligger till grund varför enbart de som 
har behov av insatsen fortsatt skulle ha rätt till den. Om fler personer blir beviljade insatsen innebär 
det att fler personer är i behov av stöd för det de behöver för att nå en skälig levnadsnivå. 

Medborgarperspektiv 
Kommunen ska sträva efter likställighet så långt det är möjligt. I frågan om avgifter kommer inte 
alla individer att kunna behandlas lika, delvis till följd av regleringar i andra lagar. Frågan blir 
snarare vilka grupper som främst har anledning att likställas. 
 
Argument för att behålla avgifter för boendestödet är att ge liknande förutsättningar för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar som för äldre med hemtjänst. 
 
Argument för att ta bort avgifter för boendestöd är att ge liknande förutsättningar för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar som för personer med missbruk eller personer med 
funktionsnedsättningar som omfattas av LSS. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-08 § 41. 
Tjänsteutlåtande avdelningschef 2021-03-25. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag med tillägg att förtydliga att 
upphörandet ska finansieras inom budgetramen för socialpsykiatrin. 
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Propositionsordning 

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

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att upphöra med att ta ut egenavgifter för boendestöd från och med 
2021-06-01 och att detta ska finansieras inom budgetramen för socialpsykiatrin. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Ekonomichef för kännedom 
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ON § 45    ON 2021/000040 

 
Ersättning per timma till externa utförare av personlig assistans   

Sammanfattning 

Den personliga assistans som utförs av extern utförare ersätts av kommunen per timme. Kommunen 
ersätter även sjuklönekostnaden för extern utförare. Tidigare år har Sotenäs kommun betalat ut hela 
schablonersättningen per timme till externa utförare, och sedan stått för sjuklönekostnader utöver 
detta. Flera kommuner gör på samma sätt, medan andra betalar ut ett något mindre belopp per 
timme för att sjuklönekostnaderna också ska rymmas inom schablonbeloppet. 
Det av staten beslutade schablonbeloppet per timme för personlig assistans var år 2020 304,30 
kronor. För 2021 har beloppet höjts till 315 kronor per timme. Det är därmed 315 kronor per timme 
som ska täcka alla kostnader i ett assistansärende som kommunen verkställer. 
Omsorgsnämnden föreslås fatta beslut om att betala ut 97% av schablonbeloppet till externa 
utförare, det vill säga 305,55 kronor per assistanstimme, från 1 maj 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Den som beviljas personlig assistans kan själv välja att låta kommunen eller någon annan utförare 
verkställa assistansen. Den assistansberättigade kan också själv vara arbetsgivare och anställa 
assistenterna. Kommunen svarar för ekonomisk ersättning för faktiska och skäliga kostnader, dvs. 
normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den 
enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare. Assistansföretaget fakturerar kommunen 
för de utförda timmarna, inom ramen för antalet beviljade timmar. Utöver detta kan den enskilde 
ansöka om ersättning för extra kostnader på grund av sjukdom hos personliga assistenter. 
Kommunen betalar då sjuklönekostnaderna för den personliga assistent som varit sjuk, så att 
timersättningen kan användas till att betala för en vikarie. 
 
För 2020 har schablonbeloppet för en assistanstimme varit 304,30 kronor. Sotenäs kommun har 
betalat ut hela det beloppet till externa utförare. Det finns kommuner som inte betalar ut hela 
beloppet, utan betalar ett lägre belopp per timme med motiveringen att kommunen har kostnader för 
administration samt för sjuklöner. När kommunen är utförare av personlig assistans bedöms 304,30 
kronor per timme kunna täcka skäliga kostnader för assistansen, inklusive sjuklönekostnader. 
 
När de externa utförarna får samma summa per timme som kommunerna och inte själva bär 
sjuklönekostnaderna, innebär det att de får ersättning utöver det som enligt schablonen ska anses 
vara skäliga kostnader per assistanstimme. 
 
Enligt förordning (2020:791) har schablonbeloppet höjts med 3,5% för 2021. Schablonbeloppet för 
2021 är vara 315 kronor per timme. 
 
Kommunen kan själv besluta hur stor del av schablonbeloppet som ska betalas ut per timme till de 
externa utförarna. Att inte betala ut hela summan skulle kompensera något för att de externa 
utförarna inte själva bär sina sjuklönekostnader och göra förutsättningarna något mer lika de som 
kommunen har för de egna assistansärendena, där alla kostnader ska klaras av inom 
schablonbeloppet. 
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Hur stora sjuklönekostnaderna är varierar från ärende till ärende, såväl i kommunens assistans som i 
den externt utförda assistansen. Hittills har kommunen alltså tagit den kostnaden och låtit 
assistansföretagen få hela schablonen. Detta medför olika ekonomiska förutsättningar för 
kommunal och privat utförd assistans. 
Omsorgsnämnden föreslås därför besluta att 2021 betala ut 97% av schablonbeloppet, det vill säga 
305,55 kronor per assistanstimme från 1 maj 2021. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-08 § 42. 
Tjänsteutlåtande avdelningschef 2021-03-03 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden återremitterar ärendet för en grundligare utredning och ger förvaltningschefen i 
uppdrag att återkomma till nämnden 2021-06-03. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Ekonomichef för kännedom 
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ON § 46   Dnr 2021/000043 

 
Remissförslag – riktlinjer omhändertagande av avlidna 

Sammanfattning 

Under hösten 2020 har företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
arbetat med att ta fram ett förslag på riktlinje omhändertagande av avlidna. Arbetet gällande 
framtagande av en gemensam kostnad för bårhushantering inom VGR arbetas parallellt med under 
remisstiden. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelning och kostnader mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR) för transport av avlidna och bårhusförvaring. 
Detta för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet inom Västra Götalands län. 
 
Riktlinjens parter är Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län. 
 
Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där kommunen är 
sjukvårdshuvudman. Kommunen är sjukvårdshuvudman för personer som är inskrivna i den 
kommunala hälso- och sjukvården. Det vill säga personer som bor på särskilt boende (SoL och 
LSS) eller som har kommunal hemsjukvård i ordinärt boende. 
Enligt 2 kap. i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- och sjukvård att ta hand 
om avlidna. Kommunen ansvarar således för att ta hand om och stå för transport och förvaring, 
inklusive kostnad, av avlidna fram till dess att kroppen lämnats ut för kistläggning. 
Regionen ansvarar för transport inklusive kostnad till och från sjukhus för obduktion och för 
borttagande av till exempel pacemaker enligt Västra Götalands hälso- och sjukvårdsavtal. 
 
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG), har ställt sig bakom att förslaget till överenskommelse 
sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Anhöriga kan själva välja att ta över ansvaret och beställa transport till kylrum/bårhus. Då uppstår 
ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportör utan att 
huvudmannen berörs. Huvudmannens/kommunens ansvar upphör när kroppen, på de anhörigas 
uppdrag, lämnas ut till transportören. Det här är vanligast förekommande idag i Sotenäs kommun. 
 
Om transporten inte utförs i egen regi, tex om det inte finns någon anhörig, ska kommunen 
upphandla transporttjänst enligt gällande lagstiftning. Om avtal finns avropar kommunens personal 
transporttjänsten i samband med dödsfallet. Ett avtal måste således finnas mellan transportören, 
vanligtvis en begravningsentreprenör, och kommunen. Fakturan från entreprenören ska tillställas 
beställaren, kommunen. För dessa kostnader kan kommunen ta ut avgift med hänvisningen till 26§ i 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Den paragrafen finns inte i HSL, kontaktpersoner för riktlinjen 
på Västkom och VGR hänvisar till justering av lagrum i riktlinjens slutversion.  
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Sotenäs kommun har kylrum och behöver vanligtvis inte nyttja regionens bårhus.  
Om kommunen behöver nyttja regionens bårhus kommer regionen att fakturera kommunen kostnad 
(exkl. moms) för bårhusplats, exklusive transport. I kostnaden ingår personal, lokal, utrustning samt 
övriga kostnader för hantering (oavsett antal dygn).  
Under remisstiden pågår ett arbete med att ta fram en gemensam prissättning för samtliga 
sjukhusområden. 

Regelverk 
Enligt 2 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- och sjukvård att ta hand 
om avlidna. Vidare utgår denna riktlinje från Hälso- och Sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (HoS-
avtalet). De som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården innefattas av kommunens 
ansvar enligt lag. Hantering av avlidna utanför den kommunala hälso- och sjukvården är Västra 
Götalandsregionen ansvar. Att ta hand om och stå för transport och förvaring, inklusive kostnad, av 
avlidna ingår i respektive huvudmans ansvarsområde. 

Medborgarperspektiv 
Vid önskemål om egen transport kan anhöriga eller närstående ta över ansvaret och beställa från 
annan entreprenör och då tillfaller kostnaden för transporten dödsboet. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-08 § 43. 
Tjänsteutlåtande medicinskt ansvarig sjuksköterska 2021-04-13 
Riktlinje för omhändertagande av avlidna mellan Västra Götalandsregionen och länets 
kommuner. Remissversion 14, 2021-02-09 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till riktlinjer från Västra Götalandsregionen och ger 
förvaltningschefen i uppdrag att lämna ett remissvar i enlighet med det. 
 

Skickas till 
Förvaltningschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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ON § 47   Dnr 2021/000001 

 
Budget 2022 - rambudget 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens ram för 2022 sänks med 3,8 mnkr. Förvaltningen har tagit fram effektiviserande 
åtgärdsförslag för att anpassa verksamheten efter tilldelade medel. Samtidigt behöver förvaltningen 
satsa för att ställa om verksamheten till god och nära vård, att ha kompetens och resurser att bedriva 
mer avancerad vård i kommunal regi. Förvaltningen behöver också påbörja förebyggande insatser 
till kommuninvånaren för att öka självständighet och minska upplevelse av ensamhet för att främja 
hälsa och på så sätt fördröja och minimera behov av stöd från kommunen. 
 
Det är utöver detta dessutom av vikt att implementera tekniska lösningar som kan frigöra personella 
resurser till där de verkligen behövs. Till stöd för den omställning som behöver göras äskar 
förvaltningen tillskjutande. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen presenterar åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelade medel med en 
ramsänkning om 3,8 mnkr. Åtgärdsförslagen ger tillsammans en kostnadssänkning om 5,3 mnkr. 
Dessa åtgärder är av effektiviserande karaktär och behöver göras parallellt med satsningar inför 
omställning av verksamhet till nya förutsättningar och krav. Under åren som kommer behöver stora 
förändringar ske, som en anpassning till befintliga och nya utmaningar. Det handlar om att mer 
avancerad sjukvård kommer utföras i kommunal regi, vilket kräver högre kompetens, men det 
handlar också om att utöka det förebyggande arbetet för att öka självständighet och minska 
upplevelsen av ensamhet, vilket leder till fördröjt och minimerat behov av insatser från kommunen. 
Detta blir viktigt eftersom det blir allt färre (personalresurser) som ska vårda fler (brukare). 
 
I omställningen ingår också att ställa om till digitala arbetssätt och ersätta personella resurser med 
tekniska lösningar där det är möjligt. Omställning till god och nära vård, till ett mer förebyggande 
arbete och till breddinförande av teknik är förvaltningens tre viktigaste fokusområden de närmaste 
åren. Parallellt med detta behöver en översyn av verksamheternas boendeformer ske. Förvaltningen 
söker tillgängliga statliga medel för satsningar och införanden, men stödfunktioner i arbetet är ett 
behov som tillkommer. Förvaltningen ser därför ett behov av att äska medel om 3,5 mnkr för 2022 
för att göra förändringarna möjliga och hanterbara för verksamheterna. 
 
Förvaltningen äskar också medel för investeringar om 4,1 mnkr. 

Konsekvenser 

Ekonomi 
Åtgärder för minskad ram 3,8 mnkr vidtas parallellt med förvaltningens omställningsarbete. Äskade 
tillskottsmedel uppgår till 3,5 mnkr och kommer att användas till stödfunktioner för implementering 
av nya arbetssätt och andra nödvändiga förändringar. 
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Regelverk 
Enligt den nya föreslagna Socialtjänstlagen SOU 2020:47 så skall socialtjänstens verksamheter 
inrikta sig på förebyggande insatser och bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Fokus är också på samverkan mellan huvudmän, samt systematisk uppföljning. 
 
Överenskommelsen mellan stat och kommuner och regioner om god och nära vård ställer nya krav 
på hälso- och sjukvården. Även detta nya arbetssätt fokuserar på samverkan och förebyggande 
insatser, samt införande av teknik då allt mer avancerad vård ska utföras i hemmet eller på särskilda 
boenden. Personcentrerat arbetssätt och kompetenshöjande insatser betonas särskilt. 

Organisation och personal 
Förvaltningen kommer att befinna sig i omställningsarbete, vilket kan påverka medarbetare 
negativt. Därför äskas 3,5 mnkr till stödfunktioner för att möjliggöra en friktionsfri implementering 
av nya arbetssätt. 

Barnperspektiv 
Förebyggande perspektivet kommer att anläggas på hela förvaltningens arbete, således kommer det 
även att omfatta barn. 

Medborgarperspektiv 
Att göra effektivisering och satsning parallellt kommer att erbjuda högre kvalitet till medborgaren 

Jämställdhetsperspektiv 
I förslaget till ny Socialtjänstlag SOU 2020:47 skall också jämställdhetsperspektivet på ett tydligare 
sätt beaktas. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-08 § 44 
Tjänsteutlåtande förvaltningschef 2021-03-31 
Rambudget 2022 Omsorgsnämnden 2021-03-31 

Ajournering  

Ajournering begärs 

Yrkande 

Kent Östergren (S) och Lena Linke (MP) yrkar att förvaltningen inte ska göra besparing på 3 100 
tkr, inte satsa 2 200 tkr på teamombud. Vidare yrkas på effektiviserande åtgärdsförslag om 2,2 mnkr 
men ställer sig bakom ett äskande om 1,35 mnkr samt investeringsmedel om 4,1 mnkr.  
 
Mikael Sternemar (L) yrkar avslag på Kent Östergrens (S) med fleras förslag och bifall till 
arbetsutskottets förslag med tillägget att äskande för särskilda satsningar inför 2022 är tänkta att 
gälla budgetåret 2022 och är inte ramhöjande. Satsningarna skall utvärderas inför budget 2023,  
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utifrån vilken effekt den har fått när det gäller kompetens och ekonomi för Omsorgsförvaltningen. 
Där efter skall nämnden ta ställning till om dessa verksamheter skall fortsätta.  
Investeringsanslaget för inventarier Hunnebohemmet om 1,5 mnkr senareläggs och det totala 
investeringsanslaget för 2022 blir 2,6 mnkr. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kent Östergrens (S) med fleras förslag mot Mikael Sternemars 
(L) förslag och finner att Omsorgsnämnden antar Mikael Sternemars (L). 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 
- höjning av arbetstidsmåttet ej aktualiseras under 2022 
- förvaltningen får i uppdrag att föreslå andra alternativ till kostnadssänkningar för att det totala 

kostnadssänkningsmålet på 3,8 mnkr skall nås 
- äskande för särskilda satsningar inför 2022 är tänkta att gälla budgetåret 2022 och är inte 

ramhöjande.  
- satsningarna skall utvärderas inför budget 2023, utifrån vilken effekt den har fått när det gäller 

kompetens och ekonomi för Omsorgsförvaltningen. Därefter skall nämnden ta ställning till om 
dessa verksamheter skall fortsätta.  

- investeringsanslaget för inventarier Hunnebohemmet om 1,5 mnkr senareläggs och det totala 
investeringsanslaget för inventarier 2022 blir 2,6 mnkr 

- i övrigt godkänner förslag till rambudget med tilläggsanslag för omställning av socialttjänstens 
och hälso- och sjukvårdens arbete med 3,6 mnkr  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
 

Reservation 

Kent Östergren (S) och Lena Linke (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Jäv 

Magnus Johansson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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ON § 48   Dnr 2021/000002 

 
Budgetuppföljning 2021 – prognos för ekonomiskt helårsutfall 

Sammanfattning 

Nämnderna gör månadsvisa budgetuppföljningar efter februari, mars, maj, juni, september, oktober 
och november. Efter mars månad redovisar Omsorgsförvaltningen en helårsprognos på -4,9 mnkr. 
Underskottet relateras främst till fortsatt höga kostnader kring covid-19, som ännu inte är klarlagt 
om ersättning kan återsökas för, ett specifikt ärende i äldreomsorgen, höga kostnader inom 
ekonomiskt bistånd på grund av anvisning från migrationsverket och personer som utförsäkrats från 
A-kassa, samt att statliga medel inte är inräknade innan förvaltningen har erhållit dem. Prognosen 
redovisas enligt den kunskap förvaltningen har per mars månad. Eventuella tillskjutna medel räknas 
inte in i prognos innan förvaltningen har beviljats dessa. 
 
Åtgärder för ett resultat i balans med budget vidtas löpande i verksamheterna men också utifrån 
upprättad åtgärdsplan där tidsanvändningen är en vital del. Att effektivt använda överskjutande tid, 
skapar stabilitet i verksamhet, ger en bättre arbetsmiljö och minskar sjukfrånvaro, minskar 
vikariebehovet, sänker övertidskostnaderna och ger totalt sett en bättre ekonomi. Arbetet med 
optimal tidsanvändning försvåras av covid-19. 
Försiktighetsåtgärderna är förlängda till 2 maj enligt den information som finns just nu och 
förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv kring detta. Så snart restriktionerna hävs går 
förvaltningen tillbaka till ordinarie bemanning och planering. 
Då personal är merparten av förvaltningens kostnader, framförallt i äldreomsorgen, så är åtgärder 
för att sänka kostnader och anpassningar till ekonomisk ram svåra att göra utan att riskera en ökad 
smittspridning 
 
Vad gäller det enskilda ärendet, så kommer det sannolikt att komma upp för politisk behandling, när 
det gäller hur behovet kan och ska tillgodoses. En hemmaplanslösning blir i det fallet dyrare än en 
placering. 
 
Försörjningsstödsprocessen behöver risk- och konsekvensanalyseras för att se om det finns 
påverkningsbara faktorer och undersöka så att alla instanser tar sitt ansvar. Detta arbete planeras nu 
för uppstart. 
 
I övrigt sker satsningar kring förebyggande arbete och teknikinförande, vilket på längre sikt avser 
att sänka förvaltningens kostnader och leda till ett effektivt resursutnyttjande. 
Detta är också åtgärder som tillför ett mervärde till förvaltningens levererade kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande förvaltningschef 2021-04-14 
Omsorgsnämndens prognos per mars 2021 
Månadsuppföljning ekonomi per mars 2021 
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Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen och uppmanar förvaltningschefen att fortsätta 
arbetet med att få ett ekonomiskt resultat i balans med budget. 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 49   Dnr 2021/000005 

 
Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Förvaltningsrättens dom i mål 16294-20 – 2021-03-15 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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ON § 50   Dnr 2021/000006 

 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 

- Individ- och familjeomsorgen – mars 2021 nr 621 - 629.  
- Hemtjänst, plats i särskilt boende, matdistribution,  

trygghetslarm, LSS - mars 2021  nr 1354 - 1367. 
- Färdtjänstärenden - mars  nr 157 - 158 
- Ordförandebeslut - mars  nr 630 - 631 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 51   Dnr 2021/000036 

 
Åtgärdsplan för resultat i balans 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redogör för åtgärder för att få resultat i balans. 
 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan 2021-2024 utsänd 2021-04-15 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av åtgärdsplan för resultat i balans och uppdrar åt förvaltningschefen att 
återkomma till nämnden 2021-06-03 med en totalredovisning av de åtgärder som genomförts 
historiskt sedan 2020 samt en redovisning av inkomna statsbidrag för samma period. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
 
 

Protokollsanteckning 

Kenth Östergren (S), Magnus Johansson (V) och Lena Linke (MP) inkommer med följande 
prokollsanteckning: 
Vi står inte bakom de delar av åtgärdsplanen som rör heltidsmåttet, då vi tidigare har yrkat avslag 
på dess utformning och innehåll.  
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ON § 52  

 
Information från omsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 

 
A) COVID -19  

Förvaltningschef informerar om aktuellt läge med anledning av COVID-19. 
 

B) Förändringsarbete 
Förvaltningschef informerar om förändringsarbetet inom verksamheten. 
 

C) Teknikutveckling 
Förvaltningschef informerar kring arbetet av teknikutveckling inom organisationen. 
 

D) Försörjningsstöd 
Förvaltningschefen informerar om aktuellt arbete vad gäller försörjningsstöd. 
 

E) Combine 
Förvaltningschef redogör muntligen för orsak till byte, kostnader samt om 
upphandlingsförfarande. 
 
 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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ON § 53    2021/000052 

 
Kommunens arbete mot våld i nära relation och hedersvåld  

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) lyfter frågan kring våld i nära relation samt hedersvåld och hur kommunen 
arbetar kring dessa frågor. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden och uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma till omsorgsnämndens 
sammanträde 2021-06-02 med information om hur kommunen arbetar med dessa frågor och hur det 
ser ut i dagsläget. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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