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Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande  
Britt Lindgren (C) 
Mikael Sternemar (L) 
Kajsa Åkesson (M) 
 

Annica Erlandsson (S) 
Kent Östergren (S) 
Veronica Johansson (SD) 

Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M) 
Lill Grimani (KD) 
 

Lena Linke (MP) 
Magnus Johansson (V) 
 
 

 

Övriga deltagare 

 
 
Maria Edlund, enhetschef, §§ 32-35 
Anna Torstensson, utredare, §§ 36-37 
Pia Settergren, MAS, §§ 36-37 
Madeleine Leijon, äldreomsorgschef, §§ 38-42 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Kent Östergren  

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den1 april 2019, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2019-03-28 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-04-01 – 2019-04-23. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 32          

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Mikael Sternemar (L):  Ärendebalanslista. 
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ON § 33   ON 2019/000044     
  

Avveckling av stödboende Nygatan   
För närvarande är nio ungdomar inskrivna i Stödboendet Nygatan. 
På Stödboendet Nygatan är tre årsarbetare anställda på heltid. Under våren 2019 kommer antalet 
ungdomar, med behov av och rätt till placeringsformen, att minska ytterligare. Utifrån den 
krympande verksamheten finns inte längre behov av att driva Stödboendet Nygatan vidare. 
Bedömningen är att verksamheten kan avvecklas successivt under våren med slutdatum vid 
halvårsskiftet. 
 
 
Sotenäs kommun utökade 2015 det befintliga HVB Tryggö, för ensamkommande ungdomar, med 
ytterligare ett HVB, Regnbågen HVB, då kommunen anvisades drygt 70 ensamkommande barn och 
ungdomar. Under 2017 avvecklades ett HVB och ett stödboende inrättades, Stödboendet Nygatan. 
Denna förändring gjordes utifrån att ungdomarnas behov förändrades med stigande ålder. En 
bidragande orsak till omställningen var också att ersättningen från Migrationsverket förändrades 
radikalt 2017-07-01. Ungdomarna har sedan dess ytterligare mognat och för närvarande är det nio 
ungdomar som är placerade i Stödboendet Nygatan. 
 
Av de som är placerade i stödboendet har åtta ungdomar stödinsatser i sitt ordinarie boende. Endast 
en ungdom bor i den lägenhet, som personalen på Stödboendet utgår ifrån. I lägenheten hålls möten 
och det är också en samlingsplats för ungdomarna. Där bedrivs också läxläsning med hjälp av 
volontärer, som bor i kommunen. 
 
Planen för de ungdomar med uppehållstillstånd som idag är placerade i Stödboendet Nygatan är att 
de, istället för stödboende, ska erbjudas en öppenvårdsinsats i form av stöd i boendet. Insatsen 
kommer att utföras av Individ- och familjeomsorgens insatsteam. För sin försörjning kommer de att 
kunna beviljas försörjningsstöd och om de inte kan få egna hyreskontrakt kommer 
andrahandskontrakt via Individ- och familjeomsorgen att upprättas. 
 
De ungdomar som idag är placerade i Stödboendet Nygatan och som inte har uppehållstillstånd 
kommer att erbjudas att bo kvar i kommunen. De beviljas då bistånd i form av bostad och deras 
försörjning kommer att utgöras av dagsersättning enligt LMA från Migrationsverket. De ungdomar 
som det handlar om har alla ansökt om uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen" och väntar på 
besked. Får de uppehållstillstånd innan Stödboendet Nygatan avvecklas omfattas de av planen för 
ungdomar med uppehållstillstånd. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2019-03-07. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-07 § 30. 
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Forts ON § 33 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att följa planen för avveckling av Stödboendet Nygatan enligt individ- 
och familjeomsorgens förslag. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Individ- och familjeomsorgen 
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ON § 34     

 
Faderskapsutredning 
 
 
Sekretess.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
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ON § 35    

 
Faderskapsutredning 
Sekretess.  
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 
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ON § 36   ON 2018/000139 

  
Lex Sarah rapport 
Anna Torstensson, utredare, informerar om Lex Sarah inom hemtjänst söder och upprättad 
utredning i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2019-02-12. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-07 § 43. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet. 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 37     ON 2019/000037 

   
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 
 
Ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller en struktur för att styra, utveckla 
och dokumentera kvaliteten i verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska 
göras. Det är ett verktyg för att kunna säkra kvaliteten. Ledningssystemet ska vara ett stöd för 
ledningen att göra verksamheten säker och för att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt. 
Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet fastställs och personalen görs delaktig i kvalitetsarbetet.  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete beskriver hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren (HSL) 
och den som bedriver socialtjänst (SoL) som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten. 
 
Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) bör varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och vårdgivaren 
(HSL) skall varje år upprätta en sammanhållen patientsäkerhetsberättelse. Sotenäs kommun har för året 
2018 beslutat att upprätta en gemensam berättelse för kvalitet och patientsäkerhet. Innehållet i kvalitets- 
och patientsäkerhetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt vilka resultat 
som uppnåtts. 
 
Omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheternas kvalitet och säkerhet. 
Förvaltningschef ansvarar tillsammans med avdelningschefer och enhetschefer för att kvalitetsarbetet 
genomförs ute i verksamheterna. Alla medarbetare har ansvar för att aktivt delta i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Förvaltningen har en ledningsgrupp där avdelningschefer, förvaltningschef, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) och utredare ingår, här tas patientsäkerhet och kvalitetsfrågor upp 
löpande. MAS och utredaren ansvarar för att årligen upprätta Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2019-02-01. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-07 § 44. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningen Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse för 2018 och de 
föreslagna åtgärderna. 
 

Beslutet skickas till: 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 38   ON 2019/000042 

 
Hemtjänst, sommarvistelse   
 
Enligt uppdrag från förvaltningschefen utreds hemtjänst och tillfällig vistelse (sommargäster) i 
kommunen. Uppdraget gäller om kommunen kan göra begränsningar i längden av vistelsen, om 
kommunen kan bestämma när kommunen ska verkställa vistelsen samt kostnadstäckning. 
 
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett cirkulär kring bosättnings- och 
vistelsekommun. Cirkulärnummer 11:29 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommunen och 
vistelsekommunen.  
 
I cirkuläret framgår bl a följande: 
Vistelsekommunen väljer om insatsen ska verkställas i egen regi eller om kommunen genom avtal 
ska låta någon annan utföra den. Vistelsekommunen verkställer ett beslut på begäran av 
bosättningskommunen, inte på begäran av den enskilde. Vilket innebär att likställighetsprincipen 
enligt 2 kap. 2 § kommunallagen inte gäller. 
 
Den enskilde betalar avgift till bosättningskommunen på samma sätt som då den enskilde vistas i 
och får sitt bistånd i bosättningskommunen. 
 
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader med anledning av verkställighet 
som vistelsekommunen bistått med. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser. 
 
Ersättningssystemet innebär att vistelsekommunen kommer att få olika ersättningar beroende på 
vilken kommun som ersättningen utgår ifrån. I vissa fall kommer vistelsekommunen att bli något 
underkompenserad i förhållande till de egna kostnaderna. Vistelsekommunen får då stå för 
mellanskillnaden.  
 
Ska den enskilde på eget initiativ vistas en längre tid i en annan kommun, dvs längre tid än sex 
månader, så är vistelsekommunens ansvar begränsat till det stöd och hjälp som en enskild kan 
behöva i akuta situationer. 
 
Under sommaren 2018 verkställde hemtjänsten 2 867 timmar under perioden mars-september.  
Det är en ökning med 1 000 timmar från 2017 och ökning med ca 1 350 timmar från 2016.  
 
Under 2018 verkställde kommunen beställningar från 22 olika kommuner i Sverige och gav 52 
personer insatser i form av hemtjänst. 
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Forts ON § 38 

Beslutsunderlag 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande 2019-03-06. 
 
 

Ajournering begärs. 

Yrkande 

 
Mikael Sternemar (L): Bifall till förvaltningens förslag med revidering att förslag till beslut ändras 
till att: Förfrågan skickas till företag som kommunen som har avtal med om det finns intresse av att 
ansvara för all verkställighet av tillfällig vistelse under 2019 i Sotenäs kommun. 
 
Annica Erlandsson (S) och Kent Östergren (S): Avstyrker förslaget utifrån att det är svårt behålla 
kontinuitet och kunskap om den totala vården om vi själva inte deltar i vården. Vi som Sotenäs 
kommuns utförare, kommer alltid vara ansvarig för larmen och därmed är vår bedömning att det 
finns ett stort mervärde för den enskilde om även vår organisation har förkunskaper gällande 
vårdtagaren. 
Det blir mer patientsäkert och trygghetsskapande för den enskilde. 
Vi vill även värna vårdtagarens valfrihet gällande utförare. 
 
 

Propositionsordning 

 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Mikael Sternemrs (L) textändring  
eller Annica Erlandssons (S) och Kent Östergren(S) förslag och finner att omsorgsnämnden antar 
förvaltningens förslag med Mikael Sternemars (L) textändring. 
 
 

Omröstning begärs. 

Nämnden godkänner följande propositionsordning:  
• Ja-röst för förvaltningens förslag med Mikael Sternemars (L) textändring 
• Nej-röst för Annica Erlandssons (S) och Kent Östergrens (S) förslag 
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Forts ON § 38 

 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för förvaltningens förslag med Mikael Sternemars (L) textändring mot 2 nej-röster 
för Annica Erlandssons (S) och Kent Östergrens (S) förslag antar nämnden förvaltningens förslag 
med Mikael Sternemars (L) textändring. Se omröstningsbilaga.   
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden går ut med en förfrågan till de företag som kommunen har avtal med om det 
finns intresse av att ansvara för all verkställighet av tillfällig vistelse under 2019 i Sotenäs kommun.  
 
 
 
 

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) och Magnus Johansson (V) ställer sig bakom Annika Erlandssons (S) och  
Kent Östergrens (S) förslag. 
 
Rosita Holmström (M), Lill Grimani (KD) och Cecilia Simonsson (SD) ställer sig bakom 
förvaltningens förslag med Mikael Sternemars (L) textändring. 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Omsorgschef  
Äldreomsorgschef  
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Forts ON § 38 

 
Omröstningsbilaga 
 
Beslutande Parti Ja Nej  Avstår  
Nils Olof Bengtson M X   
Kajsa Åkesson M X   
Britt Lindgren C X   
Mikael Sternemar L X   
Annica Erlandsson S  X  
Kent Östergren S  X  
Veronica Johansson  SD X   
Omröstningsresultat  5 2  

  



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-03-28| §§ 32-42 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2019\ON  
protokoll 2019-03-28.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 14(17)
 

 
 

ON § 39   ON 2019/000002 

 
 
Budgetuppföljning  
 
Uppföljning av ekonomin efter tre månader visar på ett prognostiserat underskott på ca -2 mkr . 
Omsorgsnämnden tar del av nyckeltal och åtgärdsplan omsorgsförvaltningen 2019. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande. 
 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) föreslår att omsorgsnämnden tar del av informationen och ger 
förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt åtgärdsplan för att nå ett resultat med budget 
i balans.  
 
 

Propositionsordning 

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

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt åtgärdsplan för att nå 
ett resultat med budget i balans.  
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 40   ON 2019/000006 

 
 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-07 §§ 28-29, 31-42, 45-46. 
Bostadsanpassningsbidrag, nr 216-225. 
Individ- och familjeomsorgen, ordförandebeslut, februari 2019,  
nr 418-423.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
februari 2019, nr 935-954. 
Färdtjänstärenden, februari 2019, nr 109-110. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 41   ON 2019/000005 

 
Anmälningsärenden 
Beslut från IVO 2019-02-21.  
Rådet för hållbarhet och hälsa protokoll, 2019-02-26. 
Kommunala pensionärsrådet protokoll 2019-03-14. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 42 

 
Ärendebalanslista 
 
Mikael Sternemar (L): föreslår att alla uppdrag som omsorgsnämnden beslutar om förs in på en 
ärendebalanslista. Ärendebalanslistan redovisas kvartalsvis 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en ärendebalanslista som redovisas 
kvartalsvis eller vid behov. 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschefen 
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