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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 11.00.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Lena Linke (MP) 
Anne Johansson (L) 
Stellan Welin (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

 
Magnus Johansson (V) 

 

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef  
Eva Haglund, enhetschef §§ 14-15 
Maria Edlund, enhetschef, §§ 26-28 
Annika Erlandsson, socialsekreterare, §§ 26-28 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Stellan Welin 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 3 april 2017, kl 09.15. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Stellan Welin 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-03-30 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-04-03 – 2017-04-25. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 14  ON 2017/24 

 
Riktlinjer och vägledning för verkställighet, LSS 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till nya riktlinjer för arbetet med verkställighet av 
insatser beviljade enligt LSS. vägledning för myndighetsutövning, LSS. 
 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-02-02. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-16 § 55. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar riktlinjer och vägledning för verkställighet av LSS insatser.  
 

 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 15 

 
Lägesbeskrivning för åldersuppskrivning av ensamkommande barn 
Eva Haglund, enhetschef, informerar om lägesbeskrivning för åldersuppskrivning av 
ensamkommande barn. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 16  ON 2017/25 

 
Uppföljning, internkontrollplan 2016  
Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 60, att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad 
av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. 
 
Enligt 8 § ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 
 
Internkontrollplan 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 

 
Kontroll av rutin, policy etcetera skall alltid göras av person som inte är ansvarig för densamma. 
Förvaltningar kan med fördel utföra internkontroll för varandra. 
 
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin 
internkontrollplan. 
 
Internkontroll skall inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det 
är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. 
 
Slutinstans för rapportering av Omsorgsnämndens internkontroll är Kommunstyrelsen. 
Rapportering görs i samband med årsbokslut. 
 

Kommunövergripande kontrollpunkter 2016 

De två områden som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontroll 2016 är Lönekostnader samt 
Förbindelse för First Card och ICA inköpskort. 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-03-30| §§ 14-28 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2017\on1703
30.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(18)
 

 
 

Forts ON § 16  ON 2017/25 

Omsorgsnämndens kontrollpunkter 2016 

Omsorgsnämnden har ytterligare kontrollpunkter utifrån Kommunstyrelsen skallkrav om 
internkontrollplan. Följande områden har kontrollerats: 
 
Utbildningsnivå på särskilt boende 
Logguppföljning  
Verkställighet av beslut på särskilt boende  
Fallolyckor  
Personalkontinuitet i hemtjänsten   
Upplevelsen av trygghet på särskilt boende  
Vuxenplaceringar inom IFO. 
 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-02-23. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-16 § 54. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar redovisning av internkontrollplan för egenkontroll och riskanalys. 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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ON § 17 ON   ON 2017/38 

 
Kvalitetsledningssystem inom omsorgsförvaltningen 
Nina Roos, förvaltningschef, informerar om uppdaterat kvalitetsledningssystem för 
omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-02-23. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-16 § 57. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar om att anta uppdaterat kvalitetsledningssystem för 
omsorgsförvaltningen.  
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ON § 18   ON 2017/43   
  

 
Motion i syfte att fixa återväxten av omsorgs- och förskolepersonalen  
 
I två olika motioner föreslår Lena Linke, Miljöpartiet de Gröna, att Sotenäs omsorgsförvaltning och 
utbildningsförvaltning utreder om man skall ta efter Tanum och Munkedal att erbjuda kommunens 
niondeklassare respektive årskurs ett på gymnasiet att se hur det är att jobba inom äldreomsorg 
respektive förskola.  
I grannkommunerna Tanum och Munkedal har elever i årskurs nio fått möjlighet att prova på att 
vara med i nämnda verksamheter under tre dagar på höstlov och sportlov och fått ersättning för 
detta och elever i årskurs ett på gymnasiet fått jobba inom samma verksamheter under sommarlovet 
mot ersättning. Även andra verksamhetsområden har använts.  
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-02-15. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-16 § 59. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till intentionen med motionerna och föreslår att motionen 
bifalls.  
 
 
 
 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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ON § 19   ON 2017/20 

 
Styrande verksamhetsmål 2017-2018  
Omsorgsförvaltningen har arbetat fram styrande verksamhetsmål för 2017-2018.  
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-02-23. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-16 § 60. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta de föreslagna styrande verksamhetsmålen för 2017-2018. 
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ON § 20         

 

Motion om säbo och trygghetsboende 
Mats Abrahamsson (M) och Ronald Hagbert (M) har i en motion föreslagit att Sotenäs kommun ger 
Sotenäsbostäder AB i uppdrag att genomföra en utredning om möjligheten av att snabbt kunna 
förbereda en tillbyggnad av fler vårdplatser för SÄBO och trygghetsboende vid Kvarnbergets 
Äldreboende i Kungshamn. 
 
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen 2015-02-19 § 3 
och att ge Sotenäsbostäder AB ett särskilt ägardirektiv att utreda möjligheten att kunna förbereda  
en tillbyggnad av fler vårdplatser för SÄBO och trygghetsboende vid Kvarnbergets Äldreboende i 
Kungshamn. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 21   ON 2016/41 

 
Internbudget 2017  
 
Omsorgsförvaltningen har fått kommunbidrag för 2017 på 221 972 tkr. Ramen är genomarbetad  
och förvaltningen har kunnat göra omfördelningar mellan verksamheter i budgetarbetet för 2017. 
Arbetet pågår dessutom kontinuerligt med att anpassa och effektivisera verksamheten där det är 
möjligt för att skapa en hållbar ekonomi. I dagsläget bedöms budgetramen kunna hålla för 
verksamhetens behov men det är fortsatt skört. Det kan räcka med ett behov av högre antal 
hemtjänsttimmar än beräknat, behov av fler köpta platser eller annan oförutsedd kostnad för att 
budgeten inte ska hålla för 2017.  
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-03-06. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-16 § 58. 
 
Birgitta Granström (S) saknar strategi för heltidsanställda. 

Omsorgsnämndens beslutar 

Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att få en budget i 
balans för 2017 som klarar eventuella behov av utökningar/förstärkningar.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom redovisad fördelning av budgetram för 2017.  

 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 22       

 
Extra sammanträde med omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden tar upp frågan om att planera in ett extra sammanträde för att behandla budget 
2018. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden planerar in ett extra sammanträde 2017-04-12, kl 08.15 för att behandla budget 
2018. 
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ON § 23       

 
Information från omsorgsförvaltningen 
Nina Roos, förvaltningschef, informerar om att korttidsfrånvaron i hemtjänsten söder har minskat 
och personalsituationen inom omsorgsförvaltningen. 
 
 
Ordföranden informerar om att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet om 
personalförstärkning inom IFO. Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 5 april. 
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ON § 24    

 
Anmälningsärenden 
Lex Sarah 
Protokoll, kommunala pensionärsrådet 2017-03-09 
Protokoll, kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 2017-03-02 
Protokoll, hälsorådet 2017-03-03. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 25      

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-16 §§ 35-53, 56, 61. 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, februari 2017, nr 215-221.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,  
februari 2017, nr 448-467. 
Färdtjänstärenden, februari 2017, nr 56-57. 
Bostadsanpassning, nr 116-120. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 26       

 
Ansökan om stämning angående vård 
 
Sekretess.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
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ON § 27       

 
Ansökan om stämning angående vård 
 
 
Sekretess.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-03-30| §§ 14-28 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2017\on1703
30.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
18(18)

 

 
 

ON § 28       

 
Ansökan om stämning angående vård 
 
Sekretess.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
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