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ON § 114       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Britt Lindgren (C): Fråga om R-turer. 
 
Sanna Lundström Gustafsson (S): Fråga om analys Lex Sarah natt och  
problem med trygghetstelefoner. 
 
Mikael Sternemar (L): Betalningskrav hemtjänsttagare. 
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ON § 115   Dnr 2020/000064 

 
Genomlysning: Lag om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten  
 
Omsorgsnämnden uppdrog, 2020-06-04, åt omsorgsförvaltningen att göra en total genomlysning, 
såväl ekonomiskt, som verksamhetsmässigt beträffande LOV:ens betydelse och effekter för 
Sotenäs. En förhoppning med LOV-organisationen är att den kommunala utföraren ska kunna 
jämföra sig med de privata för att effektiviseras och utvecklas. Hur kostnaderna hade sett ut för 
kommunens hemtjänst utan LOV-organisationen är svårt att avgöra. 2019 låg Sotenäs kommun lågt 
i kostnader för hemtjänsten per timme i jämförelse med liknande kommuner i riket. Ingen av dessa 
tillämpar LOV. Kommunens hemtjänst hade en lägre timkostnad per utförd hemtjänsttimme 2019 
än de privata utförarna. 2017–2018 var förhållandet det motsatta. Fördelen med ersättning till 
privata företag är att den ungefärliga timkostnaden kan konstateras i förväg. Gällande kvalitet har 
kommunens hemtjänst en högre personalkompetens medan de privata har en bättre 
personalkontinuitet. Brukarnas bedömning av sin hemtjänst är övervägande positiv oavsett utförare. 
Kommunens medarbetare har bättre förutsättningar i sina anställningar med högre andel heltids- och 
tillsvidaretjänster samt högre medellön. Medarbetarna i Team Assistans uppger dock en högre 
trivsel på arbetsplatsen än sina kommunala kollegor. 
 

Övrigt som framkommit i genomlysningen  

 
Två tredjedelar av hemtjänstkunderna uppger att de har fått välja hemtjänstutförare. Om detta är 
med sanningen överensstämmande är det högst problematiskt då en stor anledning till att tillämpa 
LOV i kommunen är för att ge de enskilda valmöjlighet. Den större delen av de brister som kan 
uppmärksammas i genomlysningen av LOVorganisationen är inte hos en utförare utan uppstår i 
gränslandet och i kommunikationen mellan utförarna. Även om de enskilda utförarna och 
medarbetarna däri erbjuder god omsorg verkar det kunna uppstå brister och eventuella 
missförhållanden när flera utförare delar på ansvaret för en person. 
 
Kommunen har utöver ovan även uppmärksammat att det finns anledning att utveckla sin 
uppföljning av och sina åtaganden i relation till LOV-företagen. 
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Forts ON § 115  Dnr 2020/000064 

 

Yrkande 

 
Mikael Sternemar (L): Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de 
områden där kommunen visar ett lägre resultat än de privata utförarna, i syfte att förbättra kvalitén 
inom kommunens hemtjänst. 
 

Propositionsordning 

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

Beslutsunderlag  

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-09-17. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-08 § 109. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.   
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de områden där 
kommunen visar ett lägre resultat än de privata utförarna, i syfte att förbättra kvalitén inom 
kommunens hemtjänst. 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 116   Dnr 2020/000065    

 
Äldreomsorgsplan 2021-2025  
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. 
Planen ska vara vägledande i politiska och verksamhetsmässiga beslut.  
 
Planen är framtagen i samarbete med äldreomsorgens chefer, omsorgsnämnden, kommunala 
pensionärsrådet samt en referensgrupp med representanter från seniororganisationer i kommunen.  
 
Planen redovisar de förutsättningar som finns för en äldreomsorgsplan; nationella samt lokala mål 
och styrmedel, äldreomsorgens målgrupper, nuvarande kommunala insatser samt 
befolkningsprognoser.  
 
Planen förordar, utifrån ovan nämnda förutsättningar, fem utvecklingsområden; förebyggande 
insatser, funktionella boendelösningar, digitalisering och välfärdsteknik, personal- och 
kompetensförsörjning samt systematisk kvalitetsförbättring.  
 
Planen beskriver ett projekt kring förebyggande insatser som, under två år, kommer att finansieras 
av statliga medel. Om detta projekt uppfyller sina mål har omsorgsförvaltningen för avsikt att 
begära utökad ram för att det förebyggande arbetet ska bli en del av ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag  

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-10-01. 
Äldreomsorgsplan 2021-2025. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra revideringar i underlaget avseende de 
planerade boendeplatser och de ekonomiska konsekvenserna. 
 
 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Äldreomsorgsplan 2021–2025. 
 
 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 117   Dnr 2020/000029  

    
Utvecklingsarbete inom verksamheten Trålen  
Malene Hjalmar, enhetschef, och Ylva Görling, avdelningschef, informerar om utvecklingsarbete 
inom verksamheten Trålen. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2020-10-06. 
Presentation oktober 2020. 
Case management.  
Kursplan. 
Hållbar samverkan med civilsamhället. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-08 § 110. 
 

Yrkande 

 
Ordföranden föreslår att Omsorgsnämnden godkänner att anpassa Trålens verksamhet till en 
modern socialpsykiatri enligt förslag med finansiering inom befintlig ram 2021 samt att ärendet 
prövas åter i budget för 2022. 
 

Propositionsordning 

 
Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och finner att omsorgsnämnden antar detta. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner att anpassa Trålens verksamhet till en modern socialpsykiatri enligt 
förslag och med finansiering inom befintlig ram 2021 samt att ärendet prövas åter i budget för 2022. 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 118   Dnr 2020/000093 

 
Internkontrollplan omsorgsnämnden uppföljning 2020 
Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollplanen för 2020 innehåller 8 antagna kontrollområden. Av dessa åtta områden framgår 
att fyra bedöms fungera. Övriga fyra områden bedöms fungera men behöver utvecklas.   
 
1.Attest (anvisad) 
2.Målstyrning (anvisad) 
3.Frånvarorapportering (anvisad) 
4.Genomförandeplaner inom äldre- och funktionshinderomsorgen 
5.Dokumentation 
6.Diarieföring 
7.Lönekostnader 
8.Företrädesrätt vid återanställning 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-09-14. 
Rapport, uppföljning 2020-09-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-08 § 111. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2020.  
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 119   Dnr 2020/000004 

 
Interkontrollplan 2021 
Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  
 
Omsorgsnämnden ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Intern 
kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är 
viktigt att omsorgsnämndens internkontrollplan även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.  
 
Internkontrollplanen ska minst innehålla:  
• Genomförd riskbedömning (riskanalys)  
• Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp  
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)  
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen  
• När uppföljningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen  

Beskrivning av ärendet  

Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder/styrelse ska ha med i sin 
internkontrollplan. Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2021 beslutat om två 
kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  
1. Nämndens styrande verksamhetsmål 
2. Utbetalningar 
 
Utifrån dessa kontrollområden har de verksamhetsmål samt utbetalningar med högst värde i de risk 
och konsekvensanalyser som gjort, valts ut till internkontrollplanen för 2021.  
 
Utöver dessa bör ytterligare någon/några kontroller antas som endast avser omsorgsnämnden, enligt 
bilagd plan för internkontroll 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-09-24. 
Omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2021, 2020-09-17. 
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Forts ON § 119  Dnr 2020/000004 

Yrkande 

 
Mathias Bruno (M) Mikael Sternemar (L) Utöka förslaget till kontrollområden med: Lönekostnader. 
 

Propositionsordning 

 
Ordföranden ställer proposition på Mathias Bruno (M) och Mikael Sternemars (L) förlag och finner 
att omsorgsnämnden antar detta. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta fyra områden; Målstyrning, Genomförandeplan, Diarieföring, 
Lönekostnader i internkontrollplan 2021, som tillägg till de två anvisade områdena, nämndens 
styrande verksamhetsår och utbetalningar. 
 
Omsorgsnämnden överlämnar Omsorgsförvaltningens plan för intern kontroll 2021 till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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ON § 120    Dnr 2020/000039   

 
Upphävande av beslut neka hemtjänst och hemsjukvård till 
delårsboende 
Med anledning av rådande extraordinär situation kring Covid-19 tog nämnden den 2020-03-26 
beslut att neka hemtjänst och det togs ett ordförandebeslut kring att neka hemsjukvård 2020-03-27 
till delårsboende med hänvisning till smittorisk, ökat vårdbehov hos Sotenäsborna och 
bemanningsbrist på grund av sjukdom bland personal. 
Då smittläget nu är väsentligt bättre i riket och så även i Sotenäs kommun kan detta beslut 
upphävas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-09-23. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-08 § 115. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att upphäva besluten att neka hemtjänst och hemsjukvård till 
delårsboende. 
 
   
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 121    Dnr 2020/000094   

 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 
 
Utifrån två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), den ena inkommen  
23 november 2018 och den andra 16 mars 2020 har IVO gjort en tillsyn vid Kvarnbergets 
äldreboende i Sotenäs. IVO konstaterade att bemanningen inte var tillräcklig nattetid för att 
personal ska ha uppsikt och utan dröjsmål kunna stödja och hjälpa, samt att enskilda som inte själva 
kan öppna dörrar är att betrakta som inlåsta utan stöd i lag. 
Nämnden åläggs att redovisa till IVO senast den 19 oktober 2020 vilka åtgärder som har vidtagits 
eller planeras att vidtas och datum för detta.   

Beslutsunderlag 

Beslut från inspektionen vård och omsorg 2020-09-21. 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-10-14. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom de åtgärder som har vidtagits och planeras att vidtas gällande 
Kvarnbergets äldreboende nattetid för att säkerställa att äldre personer kan få det stöd och den hjälp 
som behövs utan dröjsmål  
 
 
 

Skickas till 

Lisbeth Olsson, förvaltningschef 
Madeleine Leijon, avdelningschef 
Fredrik Tholén, enhetschef 
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ON § 122     Dnr 2020/000096   

 
Tillitsbaserat arbetssätt  
Förvaltningschefen informerar om tillitsbaserat arbetssätt. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.   
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ON § 123    Dnr 2020/000091   

 
Remiss: Hållbarhetsstrategi 2030 
Ordföranden informerar om att Remiss: Hållbarhetsstrategi 2030, har inkommit till 
omsorgsnämnden.  
 
Remissen är även ställd till kommunfullmäktiges samtliga partier, kommunala bolag samt nämnder 
och ska besvaras senast 2020-11-22. 

Beslutsunderlag 

Remiss -. Hållbarhetsstrategi 2030. 
Sotenäs kommun – Hållbarhetsstrategi 2030. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till omsorgsnämndens sammanträde  
2020-11-19 komma med förslag till remissvar från Omsorgsnämnden. 
 

 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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ON § 124   ON 2020/000002 

 
Delårsbokslut januari-augusti 2020  
Förvaltningen är under fortsatt påverkan av situationen kring Covid- 19. Arbete med åtgärdsplan 
som tidigare har avstannat har nu återupptagits, men förstärkning i flera olika delar av förvaltningen 
är fortfarande nödvändig. Heltidsresan är dock införd i alla verksamheter, men den överskjutande 
tiden är svår att hantera på grund av restriktioner.  
 

Beskrivning av ärendet  

Förvaltningen gick in i 2020 med förvissning att klara budgetramen. Detta trots införande av 
Heltidsresan under vecka 15 i hela förvaltningen. 26 februari fick Västra Götaland sitt första 
konstaterade Covid-19 fall och verksamheter behövde börja ställa om, planer upprättas och 
krisledning införas successivt under mars månad. 9 april fick förvaltningen sitt första konstaterade 
fall och har därefter tvingats anpassa verksamheterna efter restriktioner, ökat vårdbehov och 
personalbortfall. Dessutom är förändringsarbete och effektiviseringar svåra att bedriva i en 
ansträngd situation där fokus behöver vara på att leverera god och säker vård och omsorg. Hittills 
har förvaltningen återsökt 2, 2 mnkr för de ökade kostnader som Covid- 19 har medfört.  
 
Omsorgsförvaltningen har efter augusti ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Överskottet är främst 
hänförligt till intäkter av statsbidrag från migrationsverket inom verksamheten för ensamkommande 
barn och unga, som även 2019 hade ett överskott. Även Biståndsenheten har fortsatt ett överskott 
inom köp av hemtjänsttimmar samt färdtjänstverksamhet, där det senare minskat markant under 
pandemin. Utöver det har också LSS-verksamheten ett överskott kopplat till personlig assistans där 
intäkter från försäkringskassan varit högre än beräknat.  
Äldreomsorgen har totalt per siste augusti ett underskott på -3,7 mnkr, inräknat ersättning för 
kostnader kopplat till covid-19. Största underskottet finns inom hemtjänsten där 
personalkostnaderna för perioden ligger på samma nivå som 2019 samtidigt som 
hemtjänsttimmarna minskat med 10,9 % jämfört med samma period 2019, motsvarande cirka 
820 timmar i månaden. Ett lägre antal timmar bidrar även till högre kostnad per hemtjänsttimme då 
flera fasta kostnader ligger kvar och inte kan dras ned i samma takt som hemtjänsttimmarna 
minskar, exempelvis lokalkostnader 
 
Särskilda boenden har tillsammans ett underskott på -1,7 mnkr kopplat till personalkostnader.  
En stor del av den ökade kostnaden inom äldreomsorgen härrör från införandet av heltidsresan, där 
alla som önskar erbjuds heltid och den samtidiga begränsning i personalens rörlighet som har gjorts 
kopplat till covid-19, vilket ger problem i effektivt tidsutnyttjande. Från och med oktober förbereder 
sig verksamheten att börja arbeta mer aktivt med rörlig tid eftersom smittläget nu är väsentligt 
bättre än tidigare. Från mars till augusti har förvaltningen ökat från 165 heltidsanställda personer till 
235. Detta är en ökning med 70 personer under perioden.  
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Forts ON § 124  Dnr 2020/00002 

 
De ersättningar förvaltningen får kopplat till covid-19, samt den centrala bufferten är betydande för 
periodens positiva resultat. Bufferten skulle bland annat användas till planerade utbildningsinsatser, 
som tyvärr till stora delar har varit inställda under året. De utbildningar som planeras under hösten 
är till delar bidragsfinansierade, vilket gör att bufferten framåt inte påverkas så mycket. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-09-28. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-08 § 113. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens Delårsbokslut januari-augusti 2020.  
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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ON § 125    Dnr 2020/000001   

 
Åtgärdsplan Omsorgsförvaltningen 2019-2021  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2020-08-27 § 113, att åtgärdsplanen ska följas upp vid varje 
nämndssammanträde. 
 
Förvaltningschefen informerar om pågående arbete med åtgärdsplan för 
omsorgsförvaltningen 2019-2021. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
 
 

Protokollsanteckning 

Vi står inte bakom åtgärdsplanen då vi tidigare har yrkat avslag på dess utformning och innehåll.  
 
Sanna Lundström Gustafsson, 2:e vice ordf. (S)  
Kent Östergren (S)  
Lena Linke (MP)  
 
 
 
 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-10-15| §§ 114-133 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2020\ON protokoll 2020-10-15.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:18(26)
 

 
 

ON § 126    Dnr 2020/000001   

 
Omsorgsförvaltningens förslag till budget och styrande 
verksamhetsmål för 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, med ett fåtal tillägg utifrån de indikatorer som tilldelats via 
kommunfullmäktiges beslut i mål- och resursplanen. Förvaltningen har utifrån budgetanvisningarna 
tagit fram konsekvensbeskrivningar av minskat kommunbidrag samt gjort en översyn av 
investeringsbehov för de kommande åren.  
 

Styrande verksamhetsmål 
 
Omsorgsförvaltningen har beslutat att behålla samma mål under hela mandatperioden, med två 
tillägg utifrån de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat om i mål- och resursplanen och som 
nämnderna har ålagts att hantera.  
 
Tilläggen avser att omsorgsnämnden arbetar för ett hållbart samhälle samt omsorgsnämnden skapar 
goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal. 
Indikatorer som mäter måluppfyllelse: 
 
Kostnad per hushåll med försörjningsstöd 
Antal personer med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet 
Minskad känsla av ensamhet inom äldreomsorgen 
Sänkt sjukfrånvaro 
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i anställningsbeviset 
Antal erbjudna praktikplatser under året 
 
De nya målen är övergripande och hanteras i alla förvaltningar.  

Driftsbudget 
 
Förvaltningen får kompensation för kostnadsökningar med 1 100.1 tkr, dessa fördelas ut på 
verksamheterna. Inom den centrala administration kommer en pensionsavgång under 2021 som ej 
ersätts, 313.1 tkr. 
Sänkt personalbudget för socialpsykiatrin, anpassning inom bemanning utifrån nya förutsättningar. 
Sänkt personalbudget för nattenheten, anpassning inom bemanning utifrån nya förutsättningar. 
Inom LSS-verksamheten har under flera år funnits ett överskott i verksamheten. Verksamheten har 
sett över budget för personlig assistans kunnat sänka budgetramen totalt 1 411.5 tkr så den stämmer 
bättre överens med tidigare års utfall. 
Anpassning av bemanning har gjort inom Gruppbostäder LSS och ledsagare/avlösarservice,  
588.5 tkr. 
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Forts ON § 126   Dnr 2020/000001  

 
Bemanningsenheten har omorganiserats under 2020 och ut på enheterna vilket ger en besparing på 
150 tkr.  
 
All LSS-verksamhet samlas 2021 under en och samma enhetschef för ett effektivare 
resursutnyttjande. Detta innebär att budgetmedel överförs från Individ- och familjeomsorgen till 
LSS-verksamheten på 6 470.0 tkr för köpta platser inom LSS, samt 4 349.5 tkr överförs från 
socialpsykiatrin till LSS-verksamheten för arbetscenter Bryggan. 
Köpta platser inom SoL läggs också ut till verkställigheten för att skapa ytterligare incitament att 
arbeta med hemmaplanslösningar. Detta innebär att budgetmedel överförs från Individ- och 
familjeomsorgen till socialpsykiatrin på 3 350.0 tkr. 
 
 

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 2020-10-02. 
Omsorgsförvaltningens förslag till budget och styrande verksamhetsmål för 2021. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-08 § 114. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förslag till budget för 2021 samt de styrande verksamhetsmålen.    
  

Protokollsanteckning 

 
Socialdemokraternas budget hade gett bättre förutsättningar till att ge en god omvårdnad och en bra 
arbetsmiljö. 
 
Sanna Lundström Gustafsson, 2:e vice ordf. (S)  
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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ON § 127   ON 2020/000006 

 
Delegationsbeslut  
Arbetsutskottets protokoll § 91-97, 101-102/2020 
Individ- och familjeomsorgen, april 2020, nr 570-581. 
Ordförandebeslut 2002-10-09, nr 582. 
Hemtjänstärenden, förteckning över plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
augusti och september 2020, nr 1251-1274. 
Dom från Förvaltningsrätten 2020-10-06, nr 1275. 
Färdtjänstärenden, augusti-september 2020, nr 143-145. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-10-15| §§ 114-133 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2020\ON protokoll 2020-10-15.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:21(26)
 

 
 

ON § 128   ON 2020/000005 

 
Anmälningsärenden  
Protokoll Västra Götalandsregionen 2020-09-22, § 141. 
Beslut från IVO 2020-09-10, 2020-09-14, 2020-09-15. 
Protokoll kommunfullmäktige 2020-06-11 §§ 79, 100. 
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2020-09-16. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 129    Dnr 2020/000048   

 
Ärendebalans 2020 
Omsorgsnämnden beslutade 2020-06-04 § 89, att en redovisning av ärenden med ännu ej 
effektiviserade beslut ska ske varje kvartal. Listan över ärenden med ej effektiviserade 
beslut som ska behandlas politiskt uppdateras efter varje sammanträde i arbetsutskottet och 
i nämnden. Ett avslutat ärende tas bort från listan.  
 

Beslutsunderlag 

Ärendebalans 2020. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av redovisad ärendebalans 2020.  
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ON § 130    

 
Fråga om R-turer  
Britt Lindgren (C) tar upp frågan om R-turer. 
 
Förvaltningschefen informerar om hur förvaltningen arbetar med R-turer. 
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Analys av Lex Sarah  
Sanna Lundström Gustafsson (S) tar upp frågan om ärendet om analys av Lex Sarah, natten. 
 
Förvaltningschefen informerar om att ärendet kommer att behandlas vid kommande sammanträde 
med omsorgsnämnden. 
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ON § 132    

 
Problem med trygghetstelefoner  
Sanna Lundström Gustafsson (S) tar upp frågan om ärendet med problem med att 
trygghetstelefonerna inte fungerat. 
 
Förvaltningschefen informerar om ärendet. När problem med larmen uppstår sker det manuella 
tillsyner och förstärkta tillsyner till de som larmar ofta. Förvaltningen har gjort en avvikelse till 
Tunstall som är operatör för larmen.  
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ON § 133    

 
Betalningskrav hemtjänsttagare  
 
Mikael Sternemar tar upp frågan om förvaltningen har en rutin för om en äldre person får ett 
betalningskrav för hemtjänst. 
 
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen har rutiner för att undersöka möjligheter för att 
det ska fungera med betalningen som till exempel om god man behövs.  
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