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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 -12.00. Ajournering kl. 09.20-09.35.

Öppet sammanträde
Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Kristina Frigert (M)
Kenny Thärnström (L)
Birgitta Granström (S)
Mats Nilsson (S)
Lena Linke (MP)
Britt Lindgren (C)

Närvarande
ersättare

Rose-Marie Ahlström (M)
Anne Johansson (L)
Stig Roos (S)
Stellan Welin (S)
Luis Morales (V)

Övriga deltagare

Nina Roos, förvaltningschef
Charlotte Klang Olsson, enhetschef, §§ 12-13
Daniel Lindström, enhetschef, §§ 12-13
Diana Johansson, ekonom, § 19
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Birgitta Granström

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 29 februari 2016, kl 10.30.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Birgitta Granström

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2016-02-25 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-02-29 - 2016-03-22.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson
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ON § 12

ON 2016/11

Heltidsprojektet Kvarnberget 2015
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-16 § 47, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
plan för hur en eventuell övergång till fler heltider för tillsvidareanställda, där det ges möjlighet till
deltid, skall kunna genomföras.
Det har varit en arbetsgrupp från omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt
kommunstyrelseförvaltningen med ledning av personalsekreterare från personalavdelningen som
genomlyst vilka förutsättningar uppdraget kräver, arbetet har pågått från 2012. Arbetet med att
implementera heltidstjänster inom omsorgsförvaltningen är ett komplext uppdrag.
I pilotprojekt beslutade att det skulle vara 4 ansvarsområden, tre inom omsorgsförvaltningen och ett
inom hela förskoleverksamheten. Omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att implementera projektet
under 2014. Projektet skulle ligga under tre enhetschefer och hemtjänsten i norr startade först ut
våren 2014. Kvarnbergets äldreboende fick uppdraget att starta upp projektet på två avdelningar
under hösten 2014.
Omsorgsförvaltningen har fått en budget för projektet på 1,5 Mkr år 2015.
Kvarnbergets äldreboendes budget uppgick till 900 tkr för 2015.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2016-01-22.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-02-11 § 43.
Yrkande

Birgitta Granström (S), Mats Nilsson (S), Lena Linke (MP): Omsorgsnämnden budgeterar för
införande av heltidstjänster 2017 inom hela omsorgsförvaltningen, för den personal som önskar
heltid.
Kenny Thärnström (L): För att kunna motivera den ökade kostnaden för att införa heltid för all
personal som så önskar föreslås att omsorgsförvaltningen genomför en fördjupad utredning med
stöd av personalavdelningen enligt förvaltningschefens förslag.
Ajournering begärs.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Kenny Thärnström (L) och Birgitta Granströms (S) m fl
yrkande och finner att omsorgsnämnden antar Kenny Thärnströms (L) yrkande.

\\ks.internt\dfs\Hemma\lenvil001\Desktop\on160225.doc

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 3(14)

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-02-25| §§ 12-19

Forts ON § 12

On 2016/11

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad
utredning med stöd av personalavdelningen för att kunna precisera och motivera den ökade
kostnaden för att införa heltid för all personal som så önskar.

Reservation

Birgitta Granström (S), Mats Nilsson (S) och Lena Linke (MP) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Beslutet skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 13

ON 2016/12

Statsbidraget, Socialstyrelsens stimulansmedel för utökad bemanning
inom äldreomsorgen 2015
Socialstyrelsen tilldelar alla kommuner under mandatperiod 995 miljoner kronor i stimulansmedel
för en ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Enligt Socialstyrelsen är stimulansmedlen avsedda för att öka bemanningen inom den av
kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre.
"Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Det är önskvärt med en stabil
personalförsörjning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de
äldre. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad
i deltidstjänster"/Socialstyrelsen.
Omsorgsnämnden har beslutat att tilldela statsbidraget till särskilda boenden inom Sotenäs
kommun.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2016-01-22.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-02-11 § 44.
Yrkande

Ordföranden: Enligt alternativ 2
Fem stycken 100 procentiga visstidsanställningar tillsätts på Kvarnberget.
Birgitta Granström (S), Mats Nilsson (S), Lena Linke (MP): Enligt alternativ 1
Fem stycken 100 procentiga tillsvidaretjänster tillsätts på Kvarnberget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om omsorgsnämnden antar alternativ 2 samt om
omsorgsnämnden antar alternativ 1 och finner att omsorgsnämnden antar alternativ 2.
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Forts ON § 13

On 2016/12

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att respektive verksamhet inom särskilt boende använder
stimulansmedlen i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer samt att omsorgsnämnden beslutar att
Kvarnbergets äldreboende tillsätter fem stycken 100 procentiga visstidsanställningar. Tjänsterna
som tillsätts på Kvarnberget ska vara heltid med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut.
Bankeberg och Hunnebohemmets äldreboende ökar bemanningen genom att minska R-tiden.

Reservation

Birgitta Granström (S), Mats Nilsson (S) och Lena Linke (MP) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Beslutet skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 14

ON 2016/17

Alternativ öppenvårdsinsats
Under flera år har Sotenäs kommun inte haft öppenvårdsinsatser för ungdomar i egen regi.
Kostnaderna för externt uppköpta insatser har varit hög, då kommunen är skyldiga att erbjuda de
insatser som klienten har behov av utifrån den utredning och behovsanalys som görs av
socialsekreterare. Då flera av insatserna har utförts av företag som tagit betalt, inte bara för reell tid
med klient och familj, utan även för restid, kostnader för arbetstid i bil, handledning osv så har inte
utfallet av insatsen alltid varit i kongruens med det företaget tagit ut i kostnad, då problembeteendet
ofta bestått även efter avslutad insats.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2016-01-63.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-02-11 § 21.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inrätta en öppenvårdstjänst inom individ- och
familjeomsorgen genom att omfördela resurser från externt uppköpt vård i 2016 års budget.

Skickas till

Kommunstyrelsen

\\ks.internt\dfs\Hemma\lenvil001\Desktop\on160225.doc

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 7(14)

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-02-25| §§ 12-19

ON § 15

ON 2014/92

Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
Delegationsordningen för omsorgsnämnden är i behov av en revidering av flera anledningar.
De senaste åren har det skett en rad lagändringar samt att nya kapitel och paragrafer tillkommit
i bland annat socialtjänstlagen.
Omsorgsförvaltningens organisation står inför förändringar i och med att samarbetet med teamet
för ensamkommande barn upphör 2016-03-31. Myndighetsutövningen vad gäller dessa barn skall
organisatoriskt tillhöra Individ- och familjeomsorgen, vilket det till viss del gör redan idag, då
teamet under hösten inte hann med arbetet då tillströmningen av ensamkommande barn ökade
drastiskt. I den reviderade delegationsordningen har delegaterna i teamet för ensamkommande barn
plockats bort och besluten har strukturerats om under kapitlet Individ- och familjeomsorg - Barn
och unga.
Beslutsunderlag

Socialsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-01-28.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-02-11 § 22.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning för Omsorgsnämnden.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 16

ON 2014/105

Äldreomsorgsplan 2016-2020

Omsorgsförvaltningen har under 2015 haft i uppdrag att omarbeta nuvarande antagen
Äldreomsorgsplan med anledning av att antalet äldre ökar i Sotenäs kommun och därmed behovet
av insatser från Omsorgsförvaltningen. Arbetet har genomförts i dialog med medborgarna i form av
medborgardialoger, fokusgrupper och i samråd med intresseorganisationer. Personal i verksamheten
har haft möjlighet att få information, lämna synpunkter och vara delaktiga tillsammans med närmast
ansvarig enhetschef. Förvaltningens ledningsgrupp för äldreomsorgen har deltagit aktivt i arbetet.
Äldreomsorgsplanen har även under arbetet funnits tillgänglig på kommunens hemsida.
Möjlighet har också funnits att lämna remissyttranden.
Planens syfte
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra, förbättra och utveckla kommunens
äldreomsorg. Planen ska för perioden 2016-2020 vara vägledande i de politiska och
verksamhetsmässiga besluten och finnas med i det dagliga arbetet.
Yrkande

Birgitta Granström (S) och Kristina Frigert (M): Antar förlag till Äldreomsorgsplan 2016-2020.
Kenny Thärnström (L): Antar förslag till Äldreomsorgsplan 2016-2020 med tillägg att
ambitionsnivån för kostnadseffektiviteten för hemtjänst och särskilt boende ska vara att ligga under
riksgenomsnittet i öppna jämförelser utan att minska kvalitén.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Granströms (S), Kristina Frigerts (M) och
Kenny Thärnströms (L) yrkande och finner att omsorgsnämnden antar Birgitta Granströms (S),
Kristina Frigerts (M) yrkande.

Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Birgitta Granströms (S) och Kristina Frigerts (M) yrkande.
Nej-röst för Kenny Thärnströms (L) yrkande.
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Forts ON § 16

ON 2014/105

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för Birgitta Granströms (S) och Kristina Frigerts (M) yrkande mot 3 nej-röster för
Kenny Thärnströms (L) yrkande antar nämnden Birgitta Granströms (S) och Kristina Frigerts (M)
yrkande.
Se omröstningsbilaga.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta redovisad Äldreomsorgsplan 2016-2020.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Omröstningsbilaga ON § 16

Beslutande
Nils Olof Bengtson

Parti
M

Ja

Kristina Frigert

M

X

Kenny Thärnström

L

X

Britt Lindgren

C

X

Birgitta Granström

S

X

Mats Nilsson

S

X

Lena Linke

MP

X

Omröstningsresultat
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ON § 17

Anmälningsärenden
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende
Ensamkommande barn
Kvartalsrapport, individrapport, ej verkställda beslut till inspektion för vård och omsorg.
Protokoll, kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 2016-02-18.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden.
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ON § 18

Delegationsbeslut
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-01-14, 2016-02-11 §§.1-5, 7,13,14-20,2341,43,45
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, januari 2016, nr 98-107.
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,
Januari 2016, nr 221-237.
Färdtjänstärenden, januari 2016 nr, 30-32..
Dom från Förvaltningsrätten 2016-01-20, 26, 27.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.
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ON § 19

ON 2015/110

Bokslut 2015
Diana Johansson, ekonom, informerar om bokslut 2015 omsorgsnämnden.
Omsorgsförvaltningen redovisar ett underskott på 1 537 tkr vilket motsvarar mindre än en procent
av den totala nettobudgeten. Nettoavvikelsen mot budget finns inom fler områden men i huvudsak
har kostnaderna ökat då allt fler haft behov av hemtjänstinsatser och hemsjukvård trots att en
avdelning på Kvarnberget öppnades våren 2014 och en avdelning på Bankeberg under våren 2015.
Dubbelbemanning hos enskilda brukare inom hemtjänst med omfattande omsorgsinsatser har också
bidragit till underskottet. På särskilt boende har kostnaderna ökat något då grundbemanningen
behövt förstärkas på grund av hög vårdtyngd. Verksamheten särskilt boende har fått 1,5 mkr i
stadsbidrag för att öka grundbemanningen. Förutom ökningen av biståndsbedömda behov i
hemtjänsten och extrainsatser på särskilt boende så har kostnaderna inom Individ – och
familjeomsorgen ökat. Främst avseende institutionsplaceringar för både barn, ungdomar och vuxna.
Förvaltningen har efter beslut i omsorgsnämnden hållit nere kostnaderna genom att avsluta
anställningar där det varit möjligt, varit restriktiva avseende inköp och utbildningar under hela året.
De utbildningssatsningar som genomförts har finansierats till stor del med prestations medel och
stimulansbidrag.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden godkänner bokslut för omsorgsnämnden 2015.
Omsorgsnämnden lämnar över bokslut för omsorgsnämnden 2015 till kommunfullmäktige.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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