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Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn, samt digitalt via Teams 2022-03-24 kl. 08.30-11.45 
 
 

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Rosita Holmström (M), digitalt 
Britt Lindgren (C), 1: e vice ordförande 
Mikael Sternemar (L)  
 
 

Sanna Gustafsson (S), 2: e vice ordförande 
Jan-Olof Larsson (S),  
Veronica Johansson (SD), digitalt  
 

Närvarande 
ersättare 

Olof Börjesson (C) 
Lena Linke (MP), digitalt 
Ewa Ryberg (V)  
 

 

Övriga deltagare Aleksandra Lindström, Hälsosamordnare, § 30, 
digitalt 
Georg Fischer, SAS/utredare § 31 
Ulrica Constin, nämndsekreterare § 32 
Nicolina Ravnås, förvaltningsekonom § 35 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef  
Maria Zetterberg, sekreterare 
 
 

 
 
 

Justerare Sanna Gustafsson  

Justering Kommunhuset, kommunkansliet, den 29 mars 2022, kl. 08:30. 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   

Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   

Justerare    

 Sanna Gustafsson 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-03-24 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-03-29 – 2022-04-20. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Maria Zetterberg  
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ON § 29   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer: 
 
• Hunnebohemmet 

 
• Upphandling LOV 

 
• Verksamhetsbesök 

 
• Samverkan ideella organisationer och samordningsförbund 
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ON § 30     

Rapport från hälsosamordnare    
Hälsosamordnare Alexandra Lindström informerar om den arbetsgenomlysning av hemtjänsten 
(dagpersonal) som genomförts.  
 
Rapporten skickas ut till Omsorgsnämndens ledamöter.  
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  

Skickas till  

Förvaltningschef 
Hälsosamordnare 
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ON § 31   Dnr 2021/159, ON 2022/16   

Lex Sarah Hunnebohemmet - ärende 6426 och 6446 
Omsorgsförvaltningen har 2021-12-20 beslutat göra en anmälan till IVO enligt Lex Sarah med 
anledning av två avvikelser, ärende 6426 och 6446 som avser en boende på det särskilda boendet 
Hunnebohemmet.  
 
Ärende 6426 inkom till Omsorgskontoret 2021-11-24 och handlar om begränsningsåtgärder. 
Ärende 6446 inkom 2021-12-01 och handlar om ett återbesök på sjukhus som inte kunde 
genomföras.  
 
Omsorgsförvatningen har med stöd av ovanstående beslutat utreda de två avvikelserna enligr SoL 
14 kap. 7§ utifrån att ett allvarligt missförhållande förelegat. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-03-10 § 29 
Yttrande till IVO 2022-01-31. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens yttrande till IVO till protokollet med 
diarienummer ON 2021/159 och ON 2022/16. 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Utredare, SAS 
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ON § 32   Dnr 2022/000030    

Arkivbeskrivning 

Sammanfattning 

Enligt Offentlighets- och Sekretesslagen 4 kap. 2 § ska varje myndighet upprätta en 
beskrivning som ger information om bland annat myndighetens organisation och 
verksamhet för att underlätta sökanden efter allmänna handlingar. Det anges inte i lagen 
hur ofta den ska revideras men att det sker kontinuerligt är underförstått eftersom den ska 
spegla hur myndighetens organisation ser ut just nu. 
 
Omsorgsnämndens senast kända upprättade arkivbeskrivning är daterad 2005-05-23 och 
behövde därför uppdateras. 
 
Arbetet med att revidera Omsorgsnämndens arkivbeskrivning har pågått under senare 
delen av hösten 2021. Revideringen har gjorts av nämndsekreterare tillika kommunens 
systemansvarige för dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron samt för earkivsystemet 
iipax. Arbete har skett i samråd med administrativ chef, omsorgsförvaltningens förvaltningschef 
samt administratör och systemadministratör. 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 
Enligt Offentlighets- och Sekretesslagen 4 kap. 2 §. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-03-10 § 31 
Tjänsteutlåtande 2022-02-08 
Arkivbeskrivning ON 2022-02-08 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av upprättad arkivbeskrivning daterad 2022-02-08.  
Omsorgsnämnden beslutar att uppdateringen av arkivbeskrivningen görs i samband med att 
dokumenthanteringsplanen uppdateras.  

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kansliavdelningen 
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ONAU § 33   ON 2022/000049 

Årsrapport Budget- och skuldrådgivning 

Sammanfattning  
Rapporten avser år 2021 och redovisar information angående det arbete som verksamheten utför 
och den skuldsättning som medborgarna i Sotenäs kommun har. Rapporten visar också på de 
områden där skuldsättningen är som störst och de samhälleliga konsekvenser som överskuldsättning 
medför.  
 
Kommunen anställde en ny Budget- och skuldrådgivare i April 2021.  
 
Den utåtriktade verksamheten har tyvärr fått stå tillbaka under året med anledning av Covid 19. 
Under 2022 förväntas möjligheterna till utåtriktad verksamhet ökas markant.  
 
Vid årsskiftet hade 253 personer i Sotenäs kommun skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras 
med 238 personer vid samma tid förra året. Detta motsvarar 3,23% av kommunens vuxna invånare. 
Invånarnas totala skuld var 130 845 465kr, jämfört med 63 486 223kr året före. 85 av de skuldsatta 
var kvinnor och 168 var män. 84 personer, 31 kvinnor och 53 män hade löneutmätning.  
 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-03-10 § 49 
Tjänsteutlåtande Budget- och skuldrådgivaren 2022-03-02. 
Rapport Budget - och skuldrådgivning 2021  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 34    ON 2022/000002 

Helårsprognos efter februari 
Förvaltningsekonom redovisar helårsprognosen efter februari månad.  
Den ekonomiska prognosen pekar på ett nollresultat för 2022.  
Personalkostnaden ligger efter februari över budget. 
 

Beslutsunderlag 

Helårsprognos Omsorgsförvaltningen 2022-03-11 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen. 
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ON § 35   Dnr 2021/000057 

Öppna jämförelser 
Ordförande och förvaltningschef informerar om öppna jämförelser för åren 2020 och 2021. 
Kommunen jämförs mot riket och Västra Götalandsregionen.  
Vissa uppgifter saknar resultat för 2021 då inga mätningar har gjorts inom dessa områden. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ta del av informationen. 
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ON § 36    

Information från förvaltningen 
A) Extremt läge vad gäller personalförsörjning. Detta gäller såväl tillsvidaretjänster som 
sommarvikarier. Bemanningsbehovet för sommaren ligger på ca 120st. Förvaltningen har hittills 
fått in ca 50 ansökningar. Förvaltningen har trots erbjudande till sommarpersonal inte lyckats få fler 
ansökningar. Som föregående år går förvaltningen ut internt inom kommunens övriga anställda för 
att se om det finns personal som kan jobba inom vården under sommaren. Kommunen har bett de 
privata utförarna om hjälp med sommargästerna. 
Förvaltningen diskuterar många olika förslag på åtgärder för att frilägga tid för personalen.  
 
B) Samhällsbyggnad meddelar att Bryggan ej kan byggas ut. Vid kommande möte med 
Omsorgsnämnden deltar ansvariga från Omsorgsförvaltningen och Samhällsbyggnad för att 
informera kring lokalförflyttningar.  
 
C) Migrationsverket har meddelat att ca 100 flyktingar från Ukraina kan komma att placeras i 
kommunen. Det finns ett antal flyktingar i kommunen men de bor idag hos vänner. Enligt 
Migrationsverket så har flyktingströmmen minskat in till Sverige. Förvaltningen sätter samman en 
operativ grupp för att ta hand om ankommande flyktingar.  
 
D) Kommunens krisberedskapsgrupp ser över kommunens skyddsrum, vattentillgång, mat på våra 
boenden, reservkraft på boenden m.m. Förbereder på kompetenscentrum och Abba-gården för att 
kunna ta emot flyktingar. Detta får till följd att omsorgsförvaltningens uppstart av förebyggande-
lokal på Abba-gården får skjutas upp.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen.  
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ON § 37   Dnr 2022/0000014  

Ärendebalanslista 
Genomgång av ärendebalanslistan. Listan justeras utifrån dagens avrapporterade ärenden.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 38   Dnr 2022/000007    

Redovisning av delegationsbeslut  
 

• Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-03-10 
 
• Ordförandebeslut daterade 2021-03-07,  

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 39   Dnr 2022/000006  

Anmälningsärenden 

• Samverkansprotokoll omsorgsförvaltningen, 2021-03-14. 
• Synpunkter på verksamheten, Semesterperioderna 2022-03-14, ON 2022/18 
• Avtal samverkande sjukvård mellan Sotenäs kommun och norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden från 2022, 2022-03-08, ON 2022/55 

 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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ON § 40     

Hunnebohemmet 
Sanna Gustafsson (S) ställer fråga angående lägesrapport för Hunnebohemmet. 
 
Förvaltningschefen informerar om att arkitekterna har presenterat en skiss för planlösningen som nu 
referensgrupperna ska arbeta med. Det finns 3 referensgrupper; seniora referensgruppen, 
enhetscheferna inom förvaltningen samt personalrepresentanter.  
Ett första utkast beräknas vara klart den 31 maj om allt går enligt plan. Därefter kan man söka 
bygglov och man kan också göra en mer detaljerad budget/kalkyl för byggnationen. 
Budgeten/kalkylen kommer troligtvis att presenteras för Kommunfullmäktige i december 2022. 
Man räknar med byggstart under 2023 och då börjar man med tillbyggnaden. Tillbyggnaden ska 
göras klart så långt det går innan man börjar med renoveringen av befintlig byggnad. Om allt går 
enligt plan kommer det bli inflyttning i den nya delen 2024. År 2027 beräknas hela om- och 
tillbyggnaden vara klar.  
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 41     

Upphandling LOV 
Sanna Gustafsson (S) ställer fråga angående tidplanen för upphandling LOV. 
 
Förvaltningschefen återkommer med information kring tidplanen.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 42    ON 2021/141 

Verksamhetsbesök 
Sanna Gustafsson (S) ställer fråga angående verksamhetsbesök. 
 
Sanna Gustafsson önskar besöka hemtjänsten med syfte att:  

• Få en inblick i verksamhetsplanering och tidsåtgång. 
• Att också få en överblick över hur en dag ser ut. 

 
Ewa Ryberg och Britt Lindgren önskar också deltaga vid besöket. 

Omsorgsnämndens beslut  

Förvaltningschefen får i uppdrag att planera för verksamhetsbesök enligt beslutad rutin för Sanna 
Gustafsson, Ewa Ryberg och Britt Lindgren  
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ON § 43     

Samverkan med ideella organisationer och bildningsförbund 
Mikael Sternemar (L) ställer fråga angående samarbete med ideella organisationer och 
bildningsförbund.  
Frågeställaren ser att det finns många vinster för kommunen att samverka med föreningslivet och 
bildningsförbunden.  
 
Förvaltningschefen informerar om att förebyggaresamordnaren är öppen för samarbete med alla 
organisationer som kan medverka till att förebyggandearbetet blir framgångsrikt. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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