
 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-04-28| §§ 30-35 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 10.45.   

  

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) 
 
 

 

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef, § 32 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Mats Nilsson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 2 maj 2016, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Mats Nilsson 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2016-04-28 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-05-02 - 2016-05-24. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 30   ON 2016/35      

 
Öppen verksamhet Trålens dagverksamhet socialpsykiatrin 
Omsorgsförvaltningen har tillsammans med representanter från Capio psykiatri, tagit fram förslag 
till en öppen verksamhet en dag i månaden att börja med, på sikt 2 träffar i månaden vid Trålens 
verksamhet utan biståndsbeslut. 
 
Sista onsdagen i varje månad starta upp en "öppen verksamhet" för att få fram och mäta behovet av 
en mötesplats inom psykiatrin i sin helhet, där Capios patienter samt Närhälsans psykiatri patienter 
får möjlighet att komma till Trålen för exponering utan biståndsbeslut. 
 
Den öppna verksamheten kommer att hållas tillsammans med ordinarie verksamhet med 
biståndsbeslut en träff i månaden. Besöksfrekvensen öppen onsdagar under 2015 = 3.75 
brukarbesök. 
 
Detta ger förutsättningar för social gemenskap med frukost, lunch och fika. Social träning, social 
aktivitet, bryta isolering, träffa andra och skapa möjligheter till ett utökat socialt nätverk, träffa 
personal med psykiatrikompetens.  
 
Denna möjlighet kan påskynda den enskildes aktuella process i positivt riktning. Detta blir ett 
förebyggande arbete som motverkar psykisk ohälsa samt påskyndar psykisk hälsa för kommunens 
invånare på kort och lång sikt. 
 

Beslutsunderlag 

Socialpedagogen/metodutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-03-30. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-04-14 § 68. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden avslår ärendet med att utöka verksamheten med öppen verksamhet på Trålens 
dagverksamhet med anledning av omsorgsnämndens ekonomiska situation. 

 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 31  ON 2016/45  

 

Organisationsutveckling Omsorgsförvaltningen  
 
Omsorgsförvaltningen står inför stora utmaningar och förvaltningen är i behov av verksamhets- 
utveckling inom flera områden. Det verksamheter som är i störst behov av utveckling är 
äldreomsorgen, barn utan vårdnadshavare (BUV) och individ och familjeomsorgen.  
 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag om att tillsätta en avdelningschef för äldreomsorgen 
och att tillsätta ytterligare en enhetschef utifrån verksamhetens behov. 
 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-03-23. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-04-14 § 67. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om tillsättning av avdelningschef för 
äldreomsorgen och ytterligare en enhetschef utifrån verksamhetens behov i enlighet med 
förvaltningens förslag, att genomföras under 2016, samt att kommunstyrelsen beslutar att bevilja  
de extra budgetmedel 2016-2017 som krävs för att täcka de ökade kostnaderna.  
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 32    ON 2016/40  

 

Budgetuppföljning – delårsbokslut 
Nina Roos, förvaltningschef, redovisar budgetuppföljning januari - mars 2016 för 
omsorgsnämndens verksamheter samt prognos för 2016.  
 
Omsorgsnämndens verksamheter ansvarar för vård och omsorg om äldre, funktionsnedsatta och 
insatser för grupper som i övrigt behöver särskilt stöd. Uppföljning av ekonomin efter tre månader 
visar på ett underskott på 6 055 tkr. Ökande hemtjänstbehov samt ökade behov inom psykiatrin är 
de största förklaringsfakturorna till det prognosticerade underskottet. Under våren kommer en 
processkartläggning starta inom hemtjänstområdet med tillhörande myndighetsdelar för att utveckla 
hemtjänsten till en ekonomiskt och verksamhetsmässigt hållbar modell inför årets samt framtidens 
behov och utmaningar.  
Retroaktiva ersättningar för flyktingverksamheten ingår med 2 000 tkr. 
 
Jörgen Karlsson, ekonomichef, informerar om kommunens budgetuppföljning januari-mars 2016 
 
 

Beslutsunderlag 

Ekonomens budgetuppföljning. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens redogörelse av delårsbokslut till och med mars 
2016 och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en budget i balans utifrån 
föreslagen plan  
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 ON § 33   

 
Anmälningsärenden 
 
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende.  
Ensamkommande barn (BUV). 
Lex Sarah, 2016-01-14, 2016-03-04, 2016-03-16. 
Kvartalsrapport, individrapport, ej verkställda beslut till inspektion för vård och omsorg. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 34      

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-04-14, §§ 69-90. 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, mars 2016, nr 119-130.  
Färdtjänst, 2016-04-05, nr 35. 
Bostadsanpassning, nr 75.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 35   

Information 
 
Kenny Thärnström (L) informerar om att han varit i Uddevalla på träff för 
socialnämndsrepresentanter från kommunerna i Fyrbodal.  
 
 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen  
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