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Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Mathias Bruno (M) deltar digitalt 
Britt Lindgren (C)  
Mikael Sternemar (L) deltar digitalt 
Sanna Lundström Gustafsson (S)  
Kent Östergren (S), §§ 20-28, deltar digitalt 
Rosita Holmström (M) deltar digitalt 
Magnus Johansson (V), §§ 29-32 deltar digitalt 
 

 
 

Närvarande 
ersättare 

Kristina Bock Grahl (C) deltar digitalt 
Lena Linke (MP) deltar digitalt 
Magnus Johansson (V), §§ 20-28 deltar digitalt 
Kajsa Åkesson (M), §§ 31-32, deltar digitalt 
 

 

Övriga deltagare 

 
 

Lisbeth Olsson förvaltningschef, deltar digitalt 
Sanna Johansson, färdtjänsthandläggare, § 21 
Erika Krylberg, 1:e socialsekreterare, § 22 
Maria Munkstedt, utredare, §§ 24-25 deltar digitalt 
Nicolina Ravnås, ekonom, §§ 27-28, deltar digitalt 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
Maria Zetterberg, inkommande sekreterare 
Maria Länström, äldreomsorgschef, § 26 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Sanna Lundström Gustafsson  

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 11 mars 2021, kl 08.15. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Sanna Lundström Gustafsson   
 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2021-03-04 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-03-11 – 2021-04-02. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 20       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg; 
 
Mattias Bruno (M): Rapport om Vaccinationer 
 
Mikael Sternemar (L): Trålens verksamhet. 
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ON § 21       

 
Färdtjänst revidering av generella bestämmelser angående färdtjänst 
och riksfärdtjänst  
Omsorgsnämnden beslutade 2020-11-19 § 136, om revidering av generella bestämmelser angående 
färdtjänst och riksfärdtjänst.  
 
Omsorgsnämnden diskuterar vid dagens sammanträde omsorgsnämndens beslut om revidering av 
generella bestämmelser angående färdtjänst och riksfärdtjänst.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att inte revidera de generella bestämmelserna angående färdtjänst och 
riksfärdtjänst innan mer erfarenheter finns av tillämpningen av dem.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att en avstämning av ärendet sker till omsorgsnämndens arbetsutskotts 
sammanträde i augusti.  
 
Utvärdering av ärendet sker efter sex månader efter att Västtrafik avslutat med obligatoriskt 
ensamåkande på grund av pandemin. 
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ON § 22    Dnr 2019/000035 

 
Delegationsordning omsorgsnämnden  
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. I 
gällande delegationsordning för Omsorgsnämnden reviderad 2019-05-23 saknas vissa 
delegationspunkter samt innehåller föråldrade laghänvisningar. Utöver detta görs förändringar vad 
gäller rätten att signera avtal.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03 § 29 att revidera delegationsordningen under punkt 1.1.7 
Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar och 1.1.8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer för 
kommunen, som båda delegeras till KSAU. 
 

Beslutsunderlag  

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2020-07-06.  
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 85.  
Omsorgsnämnden 2020-08-27 § 103.  
Omsorgsnämnden 2021-01-28 § 7.  
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar delegationsordningen daterad 2021-02-10 med att också innefatta 
kommunstyrelsens revidering under punkt 1.1.7 Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar och 
1.1.8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer för kommunen, som båda delegeras till KSAU. 
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ON § 23   Dnr 2021/000024 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll på kommunens hemsida 
Ordföranden informerar om att de flesta kommuner inte publicerar arbetsutskottets protokoll på 
kommunens hemsida.  
 
Ordföranden bedömer att det inte är aktuellt att publicera omsorgsnämndens arbetsutskotts 
protokoll på kommunens hemsida.  
 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 24. 
 

Yrkande 

Sanna Lundström Gustafsson (S) föreslår att omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll,  
med avidentifierade sekretess/personuppgifter, på prov publiceras på kommunens hemsida  
under år 2021.  
 
Mikael Sternemar (L), Rosita Holmström (M) och Mattias Bruno (M) ställer sig bakom 
omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag att inte publicera omsorgsnämndens arbetsutskotts 
protokoll på kommunens hemsida. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag samt  
Sanna Lundström Gustafssons (S) förslag och finner att omsorgsnämnden antar  
Mikael Sternemars (L) med fleras förslag. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att inte publicera omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll på 
kommunens hemsida med motiveringen att arbetsutskottets protokoll till största del innehåller 
sekretess/personuppgifter och övriga ärenden skickas vidare för beslut till omsorgsnämnden. 
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Forts ON § 23 

Reservation 

Sanna Lundström Gustafssons (S) och Kent Östergren (S) lämnar skriftlig reservation. 
 
Vi gynnar vår demokrati och bidrar till en ökad tillgänglighet genom att lägga ut arbetsutskottets 
protokoll på kommunens hemsida. 

 

 

Protokollsanteckning 

Magnus Johansson (V) och Lena Linke (MP) stödjer Sanna Lundström Gustafssons (S) förslag.  
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ON § 24    ON 2020/000095 

 
Lex Sarah rapport  
 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-11-04, Kvarnbergets äldreboende och 
upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag  

Utredarens utredning 2020-11-04. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-12-10 § 135. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000095. 

 

 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 25   Dnr 2020/000115 

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-12-12, hemtjänsten och upprättad utredning i 
ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2021-02-03. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-12-10 § 20. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000115. 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-04| §§ 20-32 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2021\ON protokoll 2021-03-04.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:10(17)
 

 
 

ON § 26    

 
Avtackning samt presentation av nya medarbetare 
 
I samband med nämndens möte, avtackades Lena Vilhelmsson, som lämnar uppdraget för 
Omsorgsnämnden efter 25 års tjänst som högt uppskattad nämndsekreterare. 
 
Presentation av nya medarbetare: 
Maria Zetterberg, nämndsekreterare 
Maria Länström, äldreomsorgschef. 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-04| §§ 20-32 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2021\ON protokoll 2021-03-04.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:11(17)
 

 
 

ON § 27   Dnr 2021/000002 

 
Budgetuppföljning 
 
Ekonomen redovisar budgetuppföljning januari-mars 2021. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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ON § 28    Dnr 2021/000003  

 
Bokslut 2020 
Omsorgsnämnden består av tre verksamhetsområden; äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt 
individ- och familjeomsorg. 
 
Årets utfall uppgår till 226,0 mnkr, vilket är 5,9 mnkr (2,5 procent) bättre än budget. Resultat beror 
främst på minskade kostnader inom verksamheten för ensamkommande barn och unga samt ett 
överskott i den centrala bufferten. 
Årets investeringar uppgår till 0,4 mnkr vilket använts till inköp av nya liftar och sängar till 
särskilda boenden under 2020. 
 
Antal årsarbetare uppgår till 324. Förvaltningen har en hög medelålder om 47,9 år. 
Personalomsättningen i april är 5,8 procent, varav 3,4 procent är egen begäran. Heltidsresan är 
införd i alla verksamheter under våren 2020. Heltidsresan innebär en ökning av antalet 
månadsanställda och förvaltningen ser en minskning av arbetstid utförd av timvikarier. 
 
I förvaltningens övriga verksamhersnyckeltal framgår att brukarantal inom både äldreomsorg och 
funktionsstöd har sjunkit under året. Viss del i detta bedöms härröra till covid-19 då färre söker stöd 
och hjälp till följd av oro för smitta.  Nyckeltalen visar även en ökning av andel heltider bland 
tillsvidareanställda från 47,7 procent 2019 till 75,7 procent 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-02-01. 
Bokslutsrapport 2020-01-27. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 22. 
 

Yrkande 

 
Sanna Lundström Gustafsson (S) 
Det har varit ett mycket tufft år och pandemin har påverkat hela förvaltningen på olika sätt. 
Personalen har trots det hela tiden fortsatt kämpa vidare och ställt om verksamheten efter de nya 
förutsättningarna.  
Vi vill därför tacka personalen och hela förvaltningen som trots svåra omständigheter har lyckats 
hålla budget.  
 
Mikael Sternemar (L), Britt Lindgren (C) och Rosita Holmström (M) bifaller upprättat  
bokslut 2020 och Sanna Lundström Gustafssons (S) förslag. 
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Forts ON § 28  Dnr 2021/000003 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sanna Lundström Gustafssons (S) med fleras förslag och finner 
att omsorgsnämnden antar detta. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner upprättat bokslut 2020. 
 
Det har varit ett mycket tufft år och pandemin har påverkat hela förvaltningen på olika sätt. 
Personalen har trots det hela tiden fortsatt kämpa vidare och ställt om verksamheten efter de nya 
förutsättningarna.  
Omsorgsnämnden vill därför tacka personalen och hela förvaltningen som trots svåra 
omständigheter har lyckats hålla budget.  
 
 
 

Skickas till: 

Förvaltningschef 
Ekonomen 
Ekonomichef för kännedom 
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 ON § 29   

 

Information från omsorgsförvaltningen 
 
Förvaltningschefen informerar om  
 
Hemtjänst sommaren 2021 
Hemtjänst till delårsboende sommaren 2021 kommer att utföras inom kommunens regi. 
 
Smittspridning inom en av de privata utförarna  
Företaget ska skicka in en handlingsplan till kommunen med åtgärder för att komma tillrätta med 
smittspridningen. 
 
Anställande av MAS efter pensionsavgång 
Tjänsten som MAS med 50% för Sotenäs kommun är nu tillsatt. 
 
Utdrag ur Belastningsregistret  
Riskanalyser pågår. Ärendet tas upp i samverkan 11 mars. 
 
 
Äldreomsorgsplanen 
Äldreomsorgplanen är antagen av kommunfullmäktige.  
Omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram handlingsplaner i ärendet. 
 
Covid -19  
 
Vaccination 
Vaccinationerna pågår inom särskilt boende, hemtjänst och personal.  
 
 
Tidsplan för budgetramar 2022 
Kostnadsanpassning med -3,8 mnkr inom omsorgsnämnden 
22/4      Konsekvensbeskrivning av ny ram tas i omsorgsnämnden  
5/5        Budgetdialog med budgetberedningen 
17/6      Kommunfullmäktige beslutar om mål- och resursplan  
21/10    Internbudget tas i omsorgsnämnden  

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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ON § 30     ON 2021/000006 

 
Delegationsbeslut  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16 §§ 11-17, 23. 
Individ- och familjeomsorgen, januari, nr 604-620.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
januari-februari 2021, nr 1328-1353. 
Färdtjänstärenden, januari-februari 2021, nr 152-156. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 31 

 
Verksamheten Trålen 
Mikael Sternemar (L) tar upp verksamheten Trålen och frågan om det utvecklingsarbete som 
redovisats i omsorgsnämnden har implementerats. 
 
Förvaltningschefen informerar om att det pågår arbete med att implementera utvecklingsarbetet i 
Trålens verksamhet.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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ON § 32 

 
Åtgärdsplanen 
 
Förvaltningschefen informerar om att arbetet med åtgärdsplanen har avstannat på grund av arbetet 
med Covid-19 och att det återstår att hantera 3,8 mnkr. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att åtgärdsplanen skickas ut till varje nämndsmöte. 
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) bifall till Mikael Sternemars (L) förslag.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) md fleras förslag och finner att 
omsorgsnämnden antar detta. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att åtgärdsplanen ska skickas ut inför omsorgsnämndens sammanträden. 
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