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Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Britt Lindgren (C) 
Mikael Sternemar (L) 
Sanna Lundström Gustafsson (S), §§ 55-70 
Kent Östergren (S) 
Kajsa Åkesson (M) 
Rosita Holmström (M) 
Lena Linke (MP), §§ 71-74 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Lena Linke (MP), §§ 55-70 
Magnus Johansson (V) 
 
 

 

Övriga deltagare 

 
 

Lisbeth Olsson, förvaltningschef  
Madeleine Leijon, avdelningschef, §§ 57-59 
Ylva Görling, avdelningschef, §§ 57-59 
Maria Munkstedt, utredare, §§ 57-65 
Ann Forsén, socialsekreterare, §§ 68-69 
Nicolina Ravnås, ekonom, §§ 70-71  
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Kent Östergren 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 28 april 2020, kl 11.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2020-04-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-04-28 – 2020-05-20. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 55       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Digitala möten 
Revidering av delegationsordning - vidaredelegation 
Magnus Johansson (V): LOV 
Mikael Sternemar (L): Trålen  
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ON § 56 

 
Digitala möten 
 
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet om att 
nämnderna ska kunna genomföra digitala möten. 
Eventuellt kommer omsorgsnämndens kommande sammanträde att ske digitalt. 
 
Kansliavdelningen arbetar med att ta fram rutin för digitala möten. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-04-23| §§ 55-75 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2020\ON 
protokoll 2020-04-23 SEKRETESS.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(25)
 

 
 

ON § 57    

 
Äldreomsorgsplan 2021-2025 
 
Omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med äldreomsorgsplan 2021-2025. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämndens ledamöter får möjlighet att lämna in synpunkter på omsorgsförvaltningens 
arbetsmaterial vad gäller äldreomsorgsplan 2021-2025. 
 
Synpunkter lämnas senast 2020-05-14 till avdelningschef Madeleine Leijon. 
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ON § 58     

 
Tillbud och olycksfall under 2019 och sjukfrånvaro 
 
Madeleine Leijon, avdelningschef, redovisar att det varit 13st tillbud och 13 st olycksfall inom 
äldreomsorgen under 2019. 
 
Ylva Görling, avdelningschef, redovisar att det varit 35 tillbud totalt inom området LSS och 
socialpsykiatrin under 2019. 
 
 
Omsorgsnämnden tar del av redovisning över sjuktal för omsorgsförvaltningen 2019-2020.  
 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att till omsorgsnämnden återkomma med 
rapport om tillbud och olycksfall inom omsorgsförvaltningen för 2020. 
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ON § 59  

    
Verksamheten Trålen 
 
Mikael Sternemar (L) tar upp frågan om verksamheten Trålen. 
 
Ylva Görling, avdelningschef, informerar om att enhetschefen för Trålen har i uppdrag att se över 
hela verksamheten Trålen. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden uppdrar åt enhetschefen att lämna en rapport om arbetet med översyn av 
verksamheten Trålen till omsorgsnämnden 2020-06-04 
 
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 60   ON 2020/000046 

 
Reviderade Kvalitets- och värdighetsgarantier omsorgsförvaltningen 

2012 antog omsorgsnämnden kvalitets- och värdighetsgarantier för ett antal 
av förvaltningens verksamheter.  

Kvalitets- och värdighetsgarantierna har nu uppdaterats i de verksamheter där 
garantier upprättades 2012, undantaget kvalitets- och värdighetsgaranti för hälso- och 
sjukvård där arbetet fortsatt pågår. Detta då denna kvalitets- och värdighetsgaranti var 
i behov av en grundlig omarbetning. Vid arbetet med kvalitets- och 
värdighetsgarantierna har det även uppmärksammats att inte alla berörda 
verksamheter inom socialpsykiatrin och LSS är representerade. Detta har medfört en 
önskan om att få arbeta vidare med kvalitets- och värdighetsgarantierna under 2020 
inom dessa områden. 

 

Beslutsunderlag  

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-04-14. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att anta uppdaterade kvalitets- och värdighetsgarantier, samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att vidare utveckla kvalitets- och värdighetsgarantier inom socialpsykiatrin 
och LSS under 2020.  
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att information/uppföljning om kvalitetsgarantierna lämnas till 
vårdtagarna och att det framgår i dokumentet. 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 61   ON 2020/000033 

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-02-15, Kvarnberget och upprättad utredning i 
ärendet.  
 

Beslutsunderlag  
Utredarens utredning 2020-03-23. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder i 
ärendet med dnr: ON 2020/000033.  
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 62   ON 2020/000020  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-01-10, hemtjänst söder och upprättad utredning i 
ärendet.  
 

Beslutsunderlag  
Utredarens utredning 2020-03-05. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder i 
ärendet med dnr: ON 2020/000020.  
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 63   ON 2020/000019 

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-01-27, hemtjänst söder och upprättad utredning i 
ärendet.  
 

Beslutsunderlag  
Utredarens utredning 2020-03-05. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder i 
ärendet med dnr: ON 2020/000019.  
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 64   ON 2020/000047 

 
Riktlinjer för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen - För äldre 
och personer med psykisk ohälsa 

Omsorgsförvaltningens vägledning för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen 
för äldre och personer med psykisk ohälsa har reviderats med smärre justeringar och 
tillägg avseende dubbelbemanning. 

Omsorgsnämnden i Sotenäs kommun ansvarar för insatser till äldre- och 
funktionshindrade i kommunen. Vägledningen är en definition av vad som är 
skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Tidigare vägledning är antagen av 
Omsorgsnämnden 2017-09-14. 
Vägledningen bygger på gällande lagar, socialstyrelsens föreskrifter för 
handläggning och dokumentation, samt dokument antagna av Sotenäs kommun. 
De justeringar som är gjorda i dokumentet är förtydligande av specifika insatser 
men även ett tillägg av dubbelbemanning som tidigare enbart reglerats av 
enhetschefer i hemtjänsten. 

Beslutsunderlag  

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-04-14. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar riktlinjer för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen för äldre och 
personer med psykisk ohälsa 
 

Protokollsanteckning 

 
Magnus Johansson (V), Sanna Gustafsson (S), Kent Östergren (S), Lena Linke (MP) kan inte ställa 
sig bakom riktlinjer som inte ser till hela människan och att vi alla är olika. Att ge ersättning till 
hemtjänsten efter schablontider är ingen bra lösning. Vi tycker att hela LOV och 
ersättningssystemet behöver ses över från grunden. 

 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 65   ON 2020/000044 

 
Klagomål - matleverans 
Ärendet avser klagomål avseende Tesias hämning av matportioner från Hunnebohemmet.  
 
Personal från köket på Hunnebohemmet kontaktade 2020-04-07 förvaltningen angående att ett LOV 
företag, Tesia under en länge period vid ett flertal tillfällen hämtat matportioner till en vårdtagare 
senare än vad som är avtalat. Personalen uppger att det alltid är samma vårdtagare som drabbas och 
att de är oroliga för att vårdtagaren inte fått mat eller att den levererats efter tidpunkt då den är 
olämplig att förtära. Personalen i köket har själva varit i kontakt med LOV företaget vid ett flertal 
tillfällen och situationen har då förbättrats under en kortare period. Av oro för vårdtagaren 
förmedlas nu detta klagomål till förvaltningen.  
 

Beslutsunderlag  
Utredarens tjänsteutlåtande 2020-04-07. 

Yrkande 

Kent Östergren (S): Återremiss för vidare utredning. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kent Östergrens (S) förslag och finner att omsorgsnämnden antar 
detta. 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning. 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 66   ON 2020/000048 

 
Rekommenderat belopp för hemtjänst och hemsjukvård 
 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen. 

Beslutsunderlag  
Västkom 2020-03-11. 

Omsorgsnämndens beslut  

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 med 426 kr/timma. 
 
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 med 688 kr/timma. 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 67  

 
Revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning - Vidaredelegation  
 
Med anledning av pågående pandemi föreslås att delegationsordningen revideras enligt följande: 
 

4.1 Beslut i ärenden som är så brådskande 
att Omsorgsnämndens avgörande inte 
kan avvaktas 

ON ordf. ON 1:e v 
ordf. 

KL 6 kap 39 § 

4.2 Vidaredelegation av 
förvaltningschefens beslutanderätt till 
annan anställd inom förvaltningen 

FC  KL 7 kap 5-8 §§ 
KL 6 kap 37§ 

 

Kommunstyrelsen har tagit ett liknande beslut för den delegationsordning som gäller den 
verksamheten (KS 2020-04-15 § 95). 
 

Regelverk 

Kommunallagen säger följande: 
 
 
Delegering av ärenden  
5 §  
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller regionen att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §. Lag (2019:835).  
6 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att 
fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen eller regionen att fatta beslutet. Lag (2019:835).  
7 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa 
upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att 
yttra sig, innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet. 
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Forts ON § 67 

Beslutsunderlag  

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2020-04-21. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt följande: 
 
 

4.1 Beslut i ärenden som är så brådskande 
att Omsorgsnämndens avgörande inte 
kan avvaktas 

ON ordf. ON 1:e v 
ordf. 

KL 6 kap 39 § 

4.2 Vidaredelegation av 
förvaltningschefens beslutanderätt till 
annan anställd inom förvaltningen 

FC  KL 7 kap 5-8 §§ 
KL 6 kap 37§ 

 
 

Skickas till 

Förvaltningschef  
Kansliavdelningen för kännedom  
Kommunstyrelsen för kännedom 
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ON § 68    

 
Särskilt förordnad vårdnadshavare   
 
Sekretess.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
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ON § 69    

 
Särskilt förordnad vårdnadshavare   
 
Sekretess.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
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ON § 70   ON 2020/000002 
 
Budgetuppföljning 
 
Nicolina Ravnås, ekonom, redovisar budgetuppföljning för perioden januari – mars 2020 för 
omsorgsnämndens verksamheter samt prognos för 2020.  
 
Totalt prognosticeras ett resultat för helåret på -1 900 tkr. 

Beslutsunderlag  

Ekonomens underlag. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Omsorgsnämnden har förståelse för att arbetet med åtgärdsplanen blir försenad men anser det 
viktigt att arbetet med åtgärdsplanen återupptas efter pågående Corona pandemin avtagit och att 
kostnadssänkningsmålet ligger fast  
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 71    

 
Budget 2021 
 
Omsorgsförvaltningen har enligt anvisningar arbetat fram en omvärldsanalys samt förslag till 
uppdatering av de styrande verksamhetsmålen. Omsorgsnämnden har valt att behålla tidigare mål under 
hela mandatperioden. Förvaltningen har utifrån budgetanvisningarna tagit fram 
konsekvensbeskrivningar av minskat kommunbidrag samt gjort en översyn av investeringsbehov för de 
kommande åren.  
 
Styrande verksamhetsmål  
Omsorgsnämnden har beslutat att behålla samma mål under hela mandatperioden.  
Driftsbudget  
 
För omsorgsnämnden innebär budget 2021 ett minskat ramanslag om 4,376 mnkr  
 
Förvaltningen får kompensation för kostnadsökningar med 1 069 tkr, dessa fördelas ut på 
verksamheterna.  
Bostadsanpassningen flyttas över till Byggnadsnämnden fr.o.m. 2020-05-02. Totalt flyttas 2 246 tkr 
över till byggnadsnämnden, där 421 tkr innebär en besparing för omsorgsnämnden. 277,4 tkr sparas 
inom socialpsykiatrin där 50 % metodstöd avvecklas, resterande 143,6 tkr tas från central buffert.  
Inom LSS-verksamheten har under flera år funnits ett överskott i verksamheten. Ny enhetschef har fått i 
uppdrag att bättre anpassa budget till verksamheten genom att sänka ramen med 2 000 tkr.  
Bemanningsenheten omorganiseras till att fördelas ut på enheterna, omorganiseringen beräknas ge en 
besparing på 150 tkr.  
Förvaltningen avser att höja heltidsmåttet på natten vilket beräknas ge lägre personalkostnader. Sänkt 
personalbudget för socialpsykiatrin, enhetschef behöver anpassa bemanning utifrån nya förutsättningar. 
Inom administration kommer en pensionsavgång under 2021 som ej ersätts. 
 
Investeringsbudget  
Enligt tidigare plan skulle ombyggnation av Hunnebohemmet ske innan tillbyggnad. Enligt ny plan 
kommer tillbyggnad ske först vilket innebär att inventariebehovet samt ökade driftkostnader fördröjs. 
Enligt bedömning år 2024 till en omfattning av 3,5 mnkr. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020- 

Yrkande 

Sanna Gustafsson (S) och Kent Östergren (S): Ramanslaget ökar med 600 000 jämfört med 
liggande förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på omsorgsförvaltningens förslag samt Sanna Gustafsson (S) och 
Kent Östergren (S) förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsförvaltningens förslag. 
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Forts ON § 71 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till budget för 2021 och de styrande verksamhetsmålen. 
 
 
Reservation  
 
Sanna Gustafsson (S) och Kent Östergren (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
Protokollsanteckning  
 
Magnus Johansson (V) och Lena Linke (MP) ställer sig bakom Sanna Gustafsson (S) och  
Kent Östergrens (S) yrkande. 
 
 
 
 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen  
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ON § 72    

 
Information om Covid -19 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef, informerar om omsorgsförvaltningens arbete med att hantera 
Covid-19. 
 
Omsorgsförvaltningen följer hygienrutiner från Vårdhygien och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Förvaltningen har god framförhållning med skyddsmaterial.  
 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden tar del av information. 
 
Omsorgsnämnden ger en stor eloge till omsorgsförvaltningen för hur de har genomfört arbetet med 
Covid-19 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 73   ON 2020/000006 

 
Delegationsbeslut  
 
Individ- och familjeomsorgen, mars 2020, nr 534-543.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
mars 2020, nr 1183-1205. 
Färdtjänstärenden, mars 2020, nr 134-135. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 74       ON 2020/000005 

 

Anmälningsärenden  
 
Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2019. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisad meddelande. 
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ON § 75   

 

Genomlysning, såväl ekonomiskt, som verksamhetsmässigt 
beträffande LOV:ens betydelse och effekter för Sotenäs.” 
Fråga från Magnus Johansson (V) 
 
Omsorgsnämnden 2018-04-26 §87 fattades följande beslut, hur går det? 
”Omsorgsnämnden ska göra en total genomlysning, såväl ekonomiskt, som verksamhetsmässigt 
beträffande LOV:ens betydelse och effekter för Sotenäs.” 
 
Ordföranden informerar om att omsorgsnämnden har fått en genomlysning av LOV. 
 


	Innehållsförteckning
	ON § 55
	Godkännande av dagordning
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 56

	Digitala möten
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 57

	Äldreomsorgsplan 2021-2025
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 58

	Tillbud och olycksfall under 2019 och sjukfrånvaro
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 59

	Verksamheten Trålen
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 60   ON 2020/000046

	Reviderade Kvalitets- och värdighetsgarantier omsorgsförvaltningen
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 61   ON 2020/000033

	Lex Sarah rapport
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 62   ON 2020/000020

	Lex Sarah rapport
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 63   ON 2020/000019

	Lex Sarah rapport
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 64   ON 2020/000047

	Riktlinjer för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen - För äldre och personer med psykisk ohälsa
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Protokollsanteckning
	Skickas till
	ON § 65   ON 2020/000044

	Klagomål - matleverans
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 66   ON 2020/000048

	Rekommenderat belopp för hemtjänst och hemsjukvård
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 67
	Regelverk
	Forts ON § 67
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 68

	Särskilt förordnad vårdnadshavare
	ON § 69

	Särskilt förordnad vårdnadshavare
	ON § 70   ON 2020/000002

	Budgetuppföljning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 71

	Budget 2021
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts ON § 71
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 72

	Information om Covid -19
	Omsorgsnämndens beslut
	Skickas till
	ON § 73   ON 2020/000006

	Delegationsbeslut
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 74       ON 2020/000005

	Anmälningsärenden
	Omsorgsnämndens beslut
	ON § 75

	Genomlysning, såväl ekonomiskt, som verksamhetsmässigt beträffande LOV:ens betydelse och effekter för Sotenäs.”

