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Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Mathias Bruno (M), §§ 78-90 
Britt Lindgren (C) 
Mikael Sternemar (L) 
Sanna Lundström Gustafsson (S),deltar på distans  
Kent Östergren (S) 
Rosita Holmström (M), §§ 76-77 
Lena Linke (MP) 
Magnus Johansson (V), § 90 
 

 
 
 
 
§§ 76-89 

Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M), §§ 78-90 
Magnus Johansson (V), §§ 78-89 
 

 

Övriga deltagare 

 
 

Lisbeth Olsson, förvaltningschef  
Madeleine Leijon, avdelningschef, §§ 76-77 
Ylva Görling, avdelningschef, §§ 78-80 
Madeleine Barrling, enhetschef, §§ 78-79 
Malene Hjalmar, enhetschef, § 80 
Bo Rosendahl, Trålens dagverksamhet § 80 
Susanne Johansson, avgiftshandläggare, § 81 
Nicolina Ravnås, ekonom, § 84 
Madeleine Wighed, socialsekreterare, § 90 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Kent Östergren 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 8 juni 2020, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2020-06-04 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-06-08 – 2020-06-30. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 76       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
LOV-utredning 
 
Ärendebalanslista för omsorgsnämnden. 
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ON § 77 

 
Äldreomsorgsplan 2021-2025 – Lägesrapport  
Madeleine Leijon, avdelningschef, informerar om de synpunkter som inkommit från 
omsorgsnämnden angående arbete med äldreomsorgsplan 2021-2025. 

Omsorgsnämndens beslut  
 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att göra revideringen av äldreomsorgsplanen 
och förankra planen med referensgruppen.  
Planen tas upp på omsorgsnämndens arbetsutskotts och omsorgsnämndens sammanträden i  
oktober 2020 för beslut. 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 78    

 
Redovisning av köpta platser  
Madeleine Barrling, enhetschef och Ylva Görling, avdelningschef, informerar om köpta platser 
inom omsorgsförvaltningen. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 79   ON 2020/000035    

 
Förstudie psykisk ohälsa barn  
Kommunrevisionen har antagit en förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. 
Förstudien har genomförts av E&Y på uppdrag av förtroendevalda revisorer och syftet har varit att 
kartlägga ansvarig nämnds arbete med psykisk ohälsa bland barn och unga. Kartläggningen har 
genomförts för både Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden. 
 
Utifrån förstudien har ett antal risker identifierats med önskemål om att förvaltningarna återkopplar 
eventuella åtgärder som planerats. 
 

Beslutsunderlag  

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2020-05-26. 
Skrivelse inklusive revisionsrapport - Revisionen 2020-03-10 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen 
till revisionen återkoppla med de åtgärder som vidtagits för att möta de beskrivna riskerna och att en 
redovisning av dessa åtgärder delges på Omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2020.   
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
Utbildningsnämnden för kännedom 
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ON § 80  

    
Utvecklingsarbete verksamheten Trålen  
Malene Hjalmar, enhetschef, Bo Rosendahl, informerar om utvecklingsarbete inom verksamheten 
Trålen. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att lämna en rapport och tidplan för 
utvecklingsarbetet för verksamheten Trålen till omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2020. 
 
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 81   ON 2020/000052 

 
Förslag till ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med 
färdtjänst (anropsstyrd trafik) samt förändring av tillämpningsområde   
 
Då Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen beslutat om 3 zoner i den allmänna 
kollektivtrafiken med start 4 november 2020, krävs nytt beslut om beräkning av egenavgift för 
anropsstyrd trafik, d v s färdtjänst.  
Konsekvensen med ny zonindelning är att nuvarande prisstödsmodell försvinner då nuvarande 
taxesystem inte kommer att ha någon koppling mot kollektivtrafiken 

Beslutsunderlag 

Färdtjänsthandläggarens tjänsteutlåtande 2020-04-28. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-05-19 § 49. 
 

Yrkande 

 
Mikael Sternemar (L): enligt förvaltningen kommer ekonomin inte att påverkas av förslag om ny 
beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst (anropsstyrd trafik). 
 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande och finner att omsorgsnämnden 
antar yrkandet. 
 

Omsorgsnämnden beslut 

 
Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillämpningsområdet för färdtjänst är 
resor inom och mellan kommuner i Västra Götaland, att gälla fr o m 2021-01-01.  
 
Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fr o m 2021-01-01 gäller ny 
beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänstresor. Egenavgiften baseras med en startavgift med 
50 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer.  
 
Egenavgiften innefattar alla med beslut om färdtjänsttillstånd i Sotenäs kommun.  
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att nuvarande modell, basbelopp med 
procentuella påslag, för uttag av egenavgift för färdtjänstresor, skall gälla t o m 2020-12-31.  
 
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fr o m 2021-01-01 gäller ny 
beräkningsmodell för egenavgift för resor inom annan kommun, utanför Västra Götaland.  
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Forts ON § 81  ON 2020/000052 
 
 
Egenavgiften baseras på en startavgift med 105 kr de första 10 kilometrarna och därefter  
3 kr/kilometer.  
 
Den enskilde ersätts i efterhand, mot uppvisande av kvitto. Ansökan skall ske till handläggare i 
hemkommunen före planerad resa.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att årlig uppräkning skall ske med 
följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar i Västra Götaland. Justering gäller 
startavgift samt kilometerpris.  
 
Ekonomin kommer inte att påverkas av förslag om ny beräkningsmodell för egenavgift för resor 
med färdtjänst (anropsstyrd trafik). 
 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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ON § 82   ON 2019/000080 

 
Byte av dag för omsorgsnämnden i oktober  
Omsorgsnämndens sammanträde 22 oktober föreslås ändras till 15 oktober. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämndens sammanträde 22 oktober ändras till 15 oktober. 
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ON § 83   ON 2020/000058  

 
Inköp digitalt i hemtjänstens verksamhet 

I förvaltningens åtgärdsplan för ekonomi i balans ingår att utreda möjligheten till inköp 
via nätet. Möte har hållits med butikschefer, dit samtliga bjöds in. Inledningsvis visade 
ingen butik något intresse, men nyligen har en butik sagt sig vara intresserad. 
Förvaltningen avser att ingå ett samarbete och kommer därför att utreda 
tillvägagångssätt. Detta innebär i en förlängning att alla inköp behöver ske från denna 
butik, det blir inte längre valbart för brukaren. Det innebär också att undersköterskor 
används till uppgifter de är utbildade till, samt får en förbättrad arbetsmiljö med färre 
tunga lyft, samt slipper trängsel i butiker framförallt sommartid. Förvaltningen ser en 
effektivisering i hemtjänstens arbetssätt.  
Genom digital beställning kan den enskilde brukaren ta del av aktuellt utbud i butiken och göra 
aktiva val av produkter i stunden, vilket ger en ökad delaktighet och påverkansmöjlighet. 
 

Ajournering 

 

Yrkande 

 
Kent Östergren (S), Mikael Sternemar (L), Matthias Bruno (M): Återremiss av ärendet till 
omsorgsförvaltningen för att utreda hur ärendet påverkar ekonomin för den enskilde och kommunen 
och vilka butiker som kan var intresserade av att delta.   
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kent Östergren (S), Mikael Sternemar (L), Matthias Bruno (M) 
yrkande och finner att omsorgsnämnden antar yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-06-02. 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-06-04| §§ 76-90 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2020\ON 
protokoll 2020-06-04 SEKRETESS .doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 12(19)
 

 
 

Forts ON § 83  ON 2020/000058  

 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden återremitterar ärendet till omsorgsförvaltningen för att utreda hur ärendet 
påverkar ekonomin för den enskilde och kommunen och vilka butiker som kan var intresserade av 
att delta.   
 

Skickas till 

Avdelningschef 
Förvaltningschef 
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ON § 84   ON 2020/000002 

 
Delårsbokslut januari-april 2020  
 
Förvaltningen har under perioden påverkats mycket av situationen kring Covid- 19. Arbete med 
åtgärdsplan har avstannat och förstärkning i flera olika delar av förvaltningen har varit nödvändig. 
Heltidsresan är dock införd vecka 15.  
Kostnader relaterade till Covid-19 bokförs separat och medel förväntas vara möjliga att återsöka. 
Prognos för helår inklusive Covid-19 beräknas till -4 mnkr, varav -3,5 mnkr kommer att återsökas. 
Övrigt underskott är ökade vikariekostnader som förvaltningen inte räknar med att få ersättning för, 
samt åtgärder som ej varit möjliga att genomföra i rådande situation. Så snart situationen är över 
kommer arbete med ekonomiska åtgärder att återupptas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-05-14. 
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) uppmanar förvaltningen att fortsätta arbetet för att nå ett resultat i balans med 
budget. 

Propositionsordning 

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

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens Delårsbokslut januari-april 2020. 
 
Omsorgsnämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta arbetet för att nå ett resultat i balans med 
budget. 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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ON § 85   ON 2020/000006 

 
Delegationsbeslut  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-05-19 §§ 43-48, 51. 
Begäran om utlämnande av handling 2020-04-29.  
Bostadsanpassningsbidrag, nr 312-314. 
Individ- och familjeomsorgen, april 2020, nr 544-558. 
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
april 2020, nr 1206-1225. 
Färdtjänstärenden, april 2020, nr 136-138. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 86   ON 2020/0000 

 
Anmälningsärenden  
Protokoll kommunstyrelsen 2020-05-27 §§ 112. 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 §§ 109-110 
Protokoll utbildningsnämnden 2020-05-04 § 27. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-06-04| §§ 76-90 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2020\ON 
protokoll 2020-06-04 SEKRETESS .doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(19)
 

 
 

ON § 87    

 
Information från förvaltningschefen  
 
Information om covid – 19 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 88   

 

Genomlysning, såväl ekonomiskt, som verksamhetsmässigt 
beträffande LOV:ens betydelse och effekter för Sotenäs.” 
Fråga från Magnus Johansson (V) om redovisning av omsorgsnämndens beslut 2018-04-26 §87  
gällande en total genomlysning, såväl ekonomiskt, som verksamhetsmässigt beträffande LOV:ens 
betydelse och effekter för Sotenäs.” 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att göra en total genomlysning, såväl 
ekonomiskt, som verksamhetsmässigt beträffande LOV:ens betydelse och effekter för Sotenäs. 
 
Ärendet redovisas till omsorgsnämndens sammanträde i oktober. 

 

 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 89  

 

Ärendebalanslista 
Mikael Sternemar (L) föreslår att införa en ärendebalanslista för omsorgsnämnden 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att upprätta en ärendebalanslista för 
omsorgsnämnden. 
 
Nämndsekreteraren redovisar ärendebalanslistan kvartalsvis till omsorgsnämnden 
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ON § 90    

 
Särskilt förordnad vårdnadshavare   
 
 
Sekretess. 
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
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