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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 11.30. Ajournering kl. 11.10-11.20. 
 

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Rosita Holmström (M) 
Britt Lindgren (C), 1:e vice ordförande 
Mikael Sternemar (L) 
Annica Erlandsson (S), 2:e vice ordförande 
Kent Östergren (S) 
Veronica Johansson (SD) 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Kristina Bock Grahl (C) 
Magnus Johansson (V) 
Lena Linke (MP) 
 

 

 

Övriga deltagare 

 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef 
Erika Krylberg, 1:e socialsekreterare, §§ 57-58 
Anna Torstensson, utredare, §§ 59-60 
Mariann Lundin, avdelningschef, § 61 
Maria Edlund, enhetschef, § 61 
Katarina Wallander, 1:e socialsekreterare, § 61 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Kent Östergren  

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 27 maj 2019, kl 16.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2019-05-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-05-27 – 2019-06-18. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 56          

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
 
Annica Erlandsson (S): Vård i livets slutskede 
 
 
 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-05-23| §§ 56-66 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2019\ON 
protokoll 2019-05-23.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 4(16)
 

 
 
 

ON § 57   ON 2019/000035      

 
Revidering av delegationsordning för omsorgsnämnden 
Omsorgsnämndens delegationsordning har inte reviderats och anpassats efter förändringarna i 
Kommunallagen och Förvaltningslagen som trädde i kraft 2018-01-01 respektive 2018-07-01. 
Därför har delegationsordningen uppdaterats så att lagrummen är korrekta. 
 
Förvaltningen föreslår också ett tillägg i delegationsordningen för Omsorgsnämnden, punkt 7.3.4.2. 
Stödboendet Nygatan kommer att stängas sommaren 2019 och i dagsläget är 9 ungdomar inskrivna 
där. Samtliga boende med uppehållstillstånd kommer att erbjudas öppenvårdsinsats i intern regi 
enligt 4 kap 1 § SoL om de anser att de har behov av fortsatt personligt stöd i hemmet. I nuläget är 
fyra av de inskrivna fortfarande asylsökande och över 18 år. De har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 
1 § SoL och kan således inte erbjudas samma insatser som ungdomar med uppehållstillstånd. 
Förvaltningen föreslår därför att även de asylsökande ungdomarna kan beviljas öppenvårdsinsats i 
intern regi; ett bistånd som lämnas enligt 4 kap 2 § SoL, som är sådant bistånd som kommunen inte 
har en skyldighet att lämna. Förslaget motiveras med att samtliga ungdomar inskrivna i stödboendet 
bör få likvärdiga möjligheter till insats oavsett om de är asylsökande eller har uppehållstillstånd den 
dag stödboendet stänger. 
 

Beslutsunderlag 

1:e socialsekreterarens tjänsteutlåtande 2019-04-23. 
Reviderad delegationsordning för Omsorgsnämnden, inklusive ny punkt 7.3.4.2 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-09 § 82. 

Yrkande 

 
Mikael Sternemar (L), Annica Erlandsson (S) och Kent Östergren (S): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Veronica Johansson (SD): föreslår avslag till tillägg i delegationsordningen med punkten 7.3.4.2. 
 

Propositionsordningen 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag samt  
Veronica Johanssons (SD) förslag och finner att omsorgsnämnden antar Mikael Sternemars (L)  
med fleras förslag  
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Forts ON § 57 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning samt tillägg i delegationsordningen med 
punkten 7.3.4.2. 
 
 

Protokollsanteckning 

 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet: 
Vi anser inte att det är en belastning att ta ansvar för de unga som finns i vår kommun. Omsorgen 
har sedan 2015 fått många miljoner av staten för att vi ska ta hand om dem då de har asylrätt i vårt 
land. Vår åsikt är att vi skall fullfölja vårt uppdrag tills de kan klara sig i vårt samhälle och därmed 
bidra till vårt skattekollektiv och samhälle. 
 
Annica Erlandsson (S), Kent Östergren (S), Magnus Johansson (V) och Lena Linke (MP). 
 
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
1:e socialsekreterare IFO 
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ON § 58   ON 2019/000033 

 
Förordnande av rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård 
av unga (LVU)  
Beslut om att begära handräckning av polis enligt 43 § 2 p LVU omfattas av delegeringsförbud 
enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL). Beslutsrätten kan dock förordnas och är då personlig för 
särskilt namngivna tjänstemän. För att tilldelas förordnande att begära polishandräckning enligt 43 
§ 2 p LVU krävs att personen innehar tillräcklig erfarenhet, kunskap och kompetens inom området. 
 
Under kontorstid beslutas begäran om polishandräckning av förordnad chef. Om ingen är i tjänst 
när behov uppstår förordnas Omsorgsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande. Med anledning av att behovet kan uppstå under helger och kvällar behöver 
socialsekreterarna i sociala jouren förordnas. 
 
Vid avslut av uppdrag eller anställning ska förordnande återkallas och vid nya uppdrag eller 
anställningar ska nytt förordnande beslutas. Med anledning av att två förordnade tjänstemän 
avslutar sina anställningar inom kort skall deras förordnande således återkallas. 
 

Beslutsunderlag 

1:e socialsekreterarens tjänsteutlåtande 2019-05-07. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar förordna följande personer rätten att begära polishandräckning med stöd 
av 43 § p 2 LVU och återkallande av densamma i enlighet med delegationsordning, punkten 
7.3.5.26: 
 
Omsorgsförvaltningen: Lisbeth Olsson, Ylva Görling (fr.o.m. 2019-08-15), Katarina Wallander 
(fr.o.m. 2019-06-01). 
 
Socialjouren: Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Eva Nilsson, Gustaf Lundell,  
Gunilla Gustafsson Ek, Solveig Larsson, Annelie Berntsson Berg. 
 
Omsorgsnämnden: Nils Olof Bengtson, ordförande, Britt Lindgren, 1:e vice ordförande,  
Annica Erlandsson, 2:e vice ordförande. 
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Forts ON § 58 

 
 
Omsorgsnämnden återkallar förordnandet av rätten att begära polishandräckning med stöd av  
43 § 2 p. LVU enligt delegationsordningen, punkten 7.3.5.26 för följande personer: 
Marika Dahlgren, socialsekreterare i sociala jouren 
Maria Edlund, IFO-chef, från och med 2019-06-01 
Mariann Lundin, Avdelningschef, från och med 2019-08-01    
 
Omsorgsnämnden beslutar att förordnande med namngivna tjänstemän och ledamöter biläggs 
delegationsordningen och uppdateras vid eventuella ändringar. 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
IFO-chef 
Avdelningschef myndighetsutövning ÄHO/LSS 
1:e socialsekreterare IFO 
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ON § 59   ON 2019/000039      

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

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2019-04-08. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-09 § 83. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

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



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-05-23| §§ 56-66 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2019\ON 
protokoll 2019-05-23.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(16)
 

 
 
 

ON § 60   ON 2018/000136       

 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020  
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa pekat ut fem fokusområden för området 
psykisk hälsa som är särskilt viktiga. Dessa anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är särskilt viktiga att fokusera på utifrån 
befolkningsbehov för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva 
insatser till de som drabbats.  
De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet med framtagande av handlingsplanens mål 
och målsättning att formulera minst ett mål för varje fokusområde: 
-Förebyggande och främjande insatser  
-Tillgängliga tidiga insatser  
-Enskildas delaktighet och rättigheter " Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa " 
Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att 
främja den psykiska hälsan och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. 
Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom området och för 
det gemsamma arbetet att ta fram regionala handlingsplaner.    
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2019-04-08. 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-09 § 84. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge folkhälsostrategen i uppdrag att vara 
kommunens representant i Närsjukvårdsgruppen avseende fokusområdet för vuxna och vara 
sammankallande för gruppen för arbetet med att upprätta en lokal Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018–2020  
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef  
Utredare  
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ON § 61    

 
Redovisning av köpta platser inom omsorgsförvaltningen 
Mariann Lundin, avdelningschef och Maria Edlund, enhetschef, informerar om köpta platser inom 
omsorgsförvaltningen. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 62   ON 2019/000002 

 
Delårsbokslut 2019 
Omsorgsnämnden visar på en prognos för 2019 på - 2 mnkr. Prognosen är oförändrad sedan 
februari, men viss förskjutning har hänt i utfall sedan tidigare prognos. IFO ligger kvar med 
underskott för ekonomiskt och riktat bistånd, samt konsulentstödda familjehem. Särskilt boende har 
en sämre prognos och kostnader för bostadsanpassningsbidrag har ökat stort under perioden. En 
vändning till det bättre har hänt inom hemtjänst i egen regi, där kostnader har minskat för personal 
samtidigt som biståndsbedömda timmar har ökat. LOV företagen ligger kvar på samma nivå av 
utförda timmar som tidigare. Förvaltningen fortsätter arbetet med att genomlysa samtliga 
verksamheter för att hitta kostnadsdrivande faktorer. Åtgärdsplan för ekonomi i balans är 
framtagen, utreds och förhandlas i sina delar. 
 
De senaste tillgängliga siffrorna avseende kostnadsläge i hemtjänst och särskilt boende härrör från 
2017. Benchmarking med jämförbara kommuner är ej påbörjad. Kvaliteten i verksamheterna ligger 
bra till, men arbete pågår för att säkerställa delaktighet och påverkansmöjlighet. Antalet placeringar 
vuxna på IFO har ökat, men arbete med korta beslutstider pågår. Rutin finns för hur prövning av 
andra alternativ görs innan extern placering. 
Enligt personalförsörjningsplanen framgår att 95% av tillsvidareanställd personal har adekvat 
kompetens. 
  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2019-05-23. 
Bokslutsrapport 2019-04-30. 
 
Ajournering begärs. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut. 
 
Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med åtgärder för att nå ett resultat i balans 
med budget. 
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Forts ON § 62 

 

Protokollsanteckning 

 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
Vi vill uppmärksamma att vi, när rambudgeten 20181122 skulle beslutas i omsorgsnämnden var det 
i oenighet och vårt förslag var att omsorgsnämnden skulle få 3 miljoner mer i budget. Med vårt 
förslag hade vi inte behövt spara så mycket som nu finns som åtgärdsförslag. 
 
Annica Erlandsson (S) Kent Östergren (S), Magnus Johansson (V) och Lena Linke (MP). 
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ON § 63   ON 2019/000006 

 

Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-09, §§ 69-81, 85. 
Individ- och familjeomsorgen, ordförandebeslut, april 2019,  
nr 438-444.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
april 2019, nr 973-990. 
Färdtjänstärenden, april 2019, nr 114-115. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 64   ON 2019/000005 

 
Anmälningsärenden 
Beslut från Arbetsmiljöverket 2019-05-07 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2019-05-16 
Skrivelse från Synskadades Riksförbund (SRF) och Hörselskadades Riksförbund (HRF)  
2019-04-28 
Protokoll Västkom 2019-04-02. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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 ON § 65 

 
Information från omsorgsförvaltningen 
 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef informerar om: 
 
Beslut från Arbetsmiljöverket 2019-05-07. 
 
Information om pågående arbete med Åtgärdsplanen. Separata förhandlingar pågår.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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ON § 66 

 
Vård i livets slutskede 
 
Med anledning av att det förekommer missförstånd vill omsorgsnämnden förtydliga att palliativ 
vård har ingått och ingår i omsorgsnämndens åtaganden och budget 
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