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ON § 90   

        
Godkännande av dagordning 
Dagordningen har idag omvänd ordning enligt önskemål. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner dagordningen, med följande ärenden som tillkommer: 

- Tillgänglighetsstrategi 
- Verksamhetsbesök 
- Aktiviteter SÄBO 
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ON § 91 

 
Ansökan om överflyttning av vårdnad 
Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 §.  
 
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ansöker om överflyttande av vårdnad.  
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ON § 92    ON 2021/000036   

Åtgärder för budget i balans 

Sammanfattning 

I dagsläget har avdelning Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård ofinansierad nattbemanning. 
Omfattningen är en extranatt per dygn på Kvarnberget samt en extranatt per dygn inom 
nattpatrullen. Bemanningen finansieras i dagsläget med hjälp av stadsbidrag. Avdelningschef har i 
uppdrag att hitta finansiering till natten på Kvarnberget inom ram samt att se över möjligheterna att 
minska bemanning inom nattpatrullen eller hitta finansiering inom ram till även den bemanningen. 
Avdelningschef ser en möjlig omorganisering som möjliggör att båda utökningarna kan finansieras 
inom tilldelad budgetram. 

Beskrivning av ärendet 

Avdelningen har idag budget för nattbemanning motsvarande 21 årsarbetare. Behovet i 
verksamheterna per natt är bedömt till elva personer per natt, förutsatt att nattpatrullen har två 
undersköterskor i tjänst per natt. Fördelningen är tre nattarbetande undersköterskor på 
Hunnebohemmet och korttidsenheten, sex nattarbetande undersköterskor på Kvarnbergshemmet 
samt två nattarbetande undersköterskor i nattpatrullen. I dagsläget har avdelningen 26 
tillsvidareanställda nattarbetande undersköterskor. 
 
Sjuktalen bland de nattanställda är hög och då det är svårt att få tag på vikarier på natten är även de 
nattanställdas ersättning för övertid hög då de ofta täcker för varandra. Verksamheten är inne i en 
ond spiral där personal mår dåligt och ofta är sjuka samtidigt som de ofta beordras in med kort 
varsel på övertid vilket ytterligare försämrar arbetsmiljön och måendet. 
 
Arbetsplatsträffar ligger inte schemalagt med regelbundenhet för nattpersonal, de deltar heller inte 
aktivt i upprättande av genomförandeplaner och teamarbete. 
 
Idag arbetar alla nattarbetande undersköterskor 10 timmar per arbetspass. Vid deltidsarbete minskas 
antal arbetspass. Reglerna för dagpersonal är att alla medarbetare ska arbeta 19 arbetspass per 
fyraveckorsperiod, vid deltidsarbete kortas arbetspass. Avtals- och lagmässigt finns det utrymme för 
arbetsgivaren att förlägga arbetstiden för nattarbetare till 15 arbetspass per fyraveckorsperiod. 
 
Avdelningens önskan är att påbörja en förhandling med fackförbundet Kommunal kring att förändra 
arbetstiden för nattarbetare. Avdelningens förslag är att alla nattarbetande undersköterskor 
schemaläggs på 15 arbetspass per fyraveckorsperiod, istället för 12-14 arbetspass som det är idag 
utifrån tjänstgöringsgrad. Ett av arbetspassen förläggs till dagtid för deltagande på APT och 
delaktighet i teamarbete. 14 arbetspass schemaläggs till natt. Det medför att avdelningen har 
möjlighet att täcka verksamhetens behov av nattpersonal med 22 medarbetare inräknat att 
nattpatrullen har två undersköterskor i tjänst varje natt. Det är en minskning med fyra medarbetare 
jämfört med dagens 26. 
Idag tillämpas två olika heltidsmått för nattarbete inom avdelningen. För medarbetare som har det 
låga heltidsmåttet innebär det att personalen arbetar 9 timmar per natt förutsatt att man arbetar  
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Forts. ON § 92 

heltid och för de med det högre arbetstidsmåttet innebär det att de kommer att arbeta 9,5 timmar per 
natt vid heltidsarbete. Vi deltidsarbete kortas arbetstiden. 
 
En förkortning av arbetstid för nattpersonal innebär även en förbättrad möjlighet att på ett 
resurseffektivt sätt kunna planera ut dagpersonalens arbetstid. 
 
Med erfarenhet av andra kommuners arbete med att förändra längden på nattarbetspass vet vi att 
dessa förslag möter stort motstånd. Fackförbundet Kommunal ställer sig negativa till fler arbetspass 
för nattarbetare och medarbetarna upplever en betydande försämring. Medial uppmärksamhet, 
folkstorm i sociala medier och personal som väljer att säga upp sig är de erfarenheter andra 
kommuner haft. Politiker och tjänstemän har upplevt stor påtryckning under dessa 
omställningsarbeten. 
 
Avdelningen kommer ej att driva frågan utan stöd från nämnd då bedömningen är att det inte är 
genomförbart utan politiskt stöd. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Förändringen skulle innebära att nattbemanningen skulle rymmas inom ram även med permanent 
utökad bemanning inom nattpatrullen. Ett bättre resursutnyttjande gällande dagpersonalens arbetstid 
bedöms kunna motsvara den överskjutande delen av bemanning ej finansierad inom ram. 
 
Kan inte förändringen genomföras beräknas avdelningen göra ett underskott om ca 2,1 miljoner på 
helår 2022. Förutsatt att bemanning inom nattpatrullen kvarstår med två personal per natt. 

Regelverk 
Förändringen kräver förhandling med fackförbundet Kommunal. 

Organisation och personal 
Nattbemanningen kommer att stärkas och bli mer robust. Möjligheten för nattarbetare att vara mer 
delaktiga i avdelningens systematiska kvalitetsarbete då APT och teamarbete schemaläggs. 
 
Arbetsmiljön kommer förbättras då tryggheten och stabiliteten ökar. Dagpersonal och nattpersonal 
arbetar med samma regler och förutsättningar vilket bör upplevas som mer rättvist. 
 
Arbetsmiljön för nattarbetande undersköterskor försämras utifrån att de kommer att få arbeta fler 
arbetspass per schemaperiod. Det minskar möjligheten till återhämtning. 
 
Kommunen riskerar att under omställningsprocessen få mycket stark negativ kritik vilket kan 
påverka varumärket 

Hållbar utveckling 
Ekonomisk: En hållbar robust verksamhet som kan bedrivas inom budgetram 
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Social: En ökad permanent bemanning nattetid vilket ger ökat stöd till brukare. Ett förbättrat 
teamarbete kring nattinsatser vilket ger bättre kvalité för brukare. 
Miljö: Ingen förändring 
Hållbar konsumtion och produktion: Ett mer effektivt utnyttjande av personalresurser vilket ger en 
bättre förutsättning för vår långsiktiga personalförsörjning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 130, 2021-10-07 
Tjänsteutlåtande Åtgärder för budget i balans - Förändring av nattarbetstid –  
Avdelningschef 2021-09-30 

Ajournering  

Ajournering begärs. 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) yrkar följande; I åtgärdsplanen som låg som underlag för beslut om budget 
2022 (ON § 55, 2019-05-14) finns en punkt som avser minskad bemanning i nattpatrullen. Då 
förvaltningens förslag till resurstillskott vid behov av dubbelbemanning har fallit efter IVO’s beslut, 
finns ej längre förutsättningar för att genomföra denna åtgärd. Vi uppdrar därför åt 
förvaltningschefen att låta denna punkt utgå ur åtgärdsplanen för att istället lägga fokus på att finna 
andra förslag till kostnadssänkningar. 
Innan Omsorgsnämnden tar ställning till förvaltningens förslag till ändringar av nattarbetstider, 
skall förvaltningschefen för nämnden redovisa resultatet av påbörjat arbete med analys av orsakerna 
till den höga sjukfrånvaron. 
För att finansiera de merkostnader som uppstår genom att extra insatta resurser på natten får vara 
kvar, skall ett ramtillskott på 2,1 mnkr äskas. 
 
Mikael Sternemar (L) ställer sig bakom Nils Olof Bengtsons (M) yrkande. 
 
Sanna Gustafsson (S) och Kent Östergren (S) föreslår bifall till Nils Olof Bengtsons (M) förslag.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att låta punkten om minskad 
bemanning i nattpatrullen utgå ur åtgärdsplanen för att istället lägga fokus på att finna andra förslag 
till kostnadssänkningar. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden för att redovisa 
resultatet av påbörjat arbete med analys av orsakerna till den höga sjukfrånvaron innan 
Omsorgsnämnden tar ställning till förvaltningens förslag om ändrade nattarbetstider.  
 
 . 
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Protokollsanteckning 

Sanna Gustafsson (S), Kent Östergren (S), Lena Linke (MP): Äntligen har vi tillsammans med 
majoriteten en samsyn i denna fråga. Vi har länge kämpat för att beslutet om en reducering av 
personal i nattpatrullen ska hävas och nu är det verklighet! 
Detta beslut bidrar till att våra invånare känner sig trygga och en bättre arbetsmiljö för personalen. 
Detta är på många sätt en vinst! 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomiansvarig 
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ON § 93    ON 2021/000001   

Budget 2022 – internbudget 2022 

Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen har enligt anvisningar arbetat fram en omvärldsanalys samt förslag till 
uppdatering av de styrande verksamhetsmålen. Omsorgsnämnden har valt att behålla tidigare mål 
under hela mandatperioden, med tillägg av de nya mål som KF har antagit, som har tilldelats 
omsorgsnämnden. Förvaltningen har utifrån budgetanvisningarna tagit fram 
konsekvensbeskrivningar av minskat kommunbidrag samt gjort en översyn av investeringsbehov för 
de kommande åren 

Beskrivning av ärendet 

Under åren som kommer behöver en omställning av verksamhet ske, som en anpassning till 
befintliga och nya utmaningar. Det handlar om att mer avancerad sjukvård kommer utföras i 
kommunal regi, vilket kräver högre kompetens, men det handlar också om att utöka det 
förebyggande arbetet för att öka självständighet och minska upplevelsen av ensamhet, vilket leder 
till fördröjt och minimerat behov av insatser från kommunen. Detta blir viktigt eftersom det blir allt 
färre (personalresurser) som ska vårda fler (brukare). I omställningen ingår också att ställa om till 
digitala arbetssätt och ersätta personella resurser med tekniska lösningar där det är möjligt. 
Omställning till god och nära vård, till ett mer förebyggande arbete och till breddinförande av 
teknik är förvaltningens tre viktigaste fokusområden de närmaste åren. Parallellt med detta behöver 
en översyn av verksamheternas boendeformer ske. Förvaltningen söker tillgängliga statliga medel 
för satsningar och införanden, men stödfunktioner i arbetet är ett behov som tillkommer. 
Förvaltningen har fått äskade medel för 2022 för att göra dessa förändringar möjliga och hanterbara 
för verksamheterna. 
 
Omsorgsförvaltningen arbetar intensivt med att bli en heltidsorganisation och andelen 
heltidsarbetande bedöms öka under kommande år. Från 2022 till och med 2027 kommer 
förvaltningen ha 43 pensionsavgångar. Sjukfrånvaron har under de senaste åren ökat i förvaltningen 
vilket följer samhällstrenden i landet i övrigt. För 2018, 8,2 procent, 2019 8,8 procent och 2020 11,9 
procent. Under 2021 ligger sjukfrånvaron på 13,2 procent. 2020 och 2021 är påverkat av covid-19 
men förvaltningen ser att det finns påverkningsbara faktorer. Detta är ett fokusområde att arbeta 
med under 2022. Kompetens- och personalförsörjning är en av omsorgssektorns stora framtids 
utmaningar både nationellt och för Sotenäs kommun. Redan idag kan verksamheterna se 
utmaningar med att rekrytera tillräckligt många och tillräckligt kompetent personal. 
 
Effektiviseringar i form av minskning av antalet korttidsplatser, minskad administration, sänkt 
sjukfrånvaro, effektivisering personalresurser och bemanning inom socialpsykiatrin och 
sjuksköterskeenheten har påbörjats och förvaltningens bedömning är satsningar behöver göras 
parallellt med effektiviseringar för att få den mest ändamålsenliga verksamheten. 

Styrande verksamhetsmål 

Omsorgsnämnden har beslutat att behålla samma mål under hela mandatperioden, med tillägg av de 
nya mål som tilldelats nämnden från Kommunfullmäktige. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
För omsorgsnämnden innebär budget 2022 ett minskat ramanslag om 0,5 mnkr 
 
Att minskningen av ramanslag blir så begränsad beror på äskade medel för verksamhetsutveckling 
såsom för HSL-utvecklare, teknikstöd och metodstöd som förvaltningen har fått beviljade. Parallellt 
sker effektiviseringar i verksamheterna för att komma ner i kostnadsnivå. Dessa effektiviseringar är 
minskning av korttidsplatser, minskad administration, sänkt sjukfrånvaro, effektivisering 
personalresurser och bemanning inom socialpsykiatrin och sjuksköterskeenheten. 
 
Anpassning till ny budgetram kommer att kräva medvetna och väl avvägda åtgärder för att bli 
långsiktigt hållbara. 

Organisation och personal 
Effektiviseringar kan i det korta perspektivet skapa oro. Satsningar inom metodstöd, teknikstöd och 
HSL-utveckling syftar till kvalitetssäkring samt kompetenshöjning av medarbetare. 

Medborgarperspektiv 
Effektiviseringar ska inte påverka medborgarnas tillgång till det stöd de behöver. Satsningar inom 
metodstöd kommer att främja självständighet och välbefinnande. Detta tillsammans med satsningar 
på utveckling inom Hälso- och sjukvården höjer kvaliteten på de insatser som utförs.  

Jämställdhetsperspektiv 
I prioritering av insatser måste genusperspektivet beaktas så inte diskriminering förekommer. 

Hållbar utveckling  
Att säkerställa att förvaltningen följer lagen och har arbetssätt som tjänar detta syfte ger medborgarna en 
rättssäker bedömning och en utförd insats av kvalitet.  
Att ge enhetschefer ett gott administrativt stöd ger bättre förutsättningar för chefer att ha ett närvarande 
ledarskap som följer upp arbetet som görs i verksamheterna.  
Att höja bemanning på natten ger en bättre arbetsmiljö och en högre tillgänglighet för medborgarna och 
då detta inte kan lösas genom att anpassa arbetstiden krävs äskade medel. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU §131, 2021-07-10 
Tjänsteutlåtande Internbudget Omsorgsnämnden 2022 – Förvaltningschef 2021-10-07 
Omsorgsförvaltningens förslag till budget och styrande verksamhetsmål för 2022 – 2021-10-06 
Sifferbilaga internbudget Omsorgsnämnden 2022 
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Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar internbudget för 2022 och de styrande verksamhetsmålen.   
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till nämnden med information kring de 
bakomliggande mättal som finns för verksamhetsmålen.  

Protokollsanteckning 

Sanna Gustafsson (S), Kent Östergren (S), Lena Linke (MP); Vi känner inte att vi kan ha åsikter om 
internbudgeten då viktiga delar av underlaget inkommit alldeles för sent och vissa delar av 
underlaget behöver utvecklas och förtydligas. 
Vi måste veta vad vi lägger pengar på. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef 
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ON § 94    ON 2021/000036 

Omsorgsförvaltningen äskar medel inför 2022  

Sammanfattning  
Omsorgsförvaltningen ser ett behov av att äska medel för att finansiera verksamhet där anpassningar i 
nuläget ej kan göras, samt för fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av rutiner och arbetssätt. Äskandet 
motsvarar 3,2 mnkr.  

Beskrivning av ärendet  
Omsorgsförvaltningen ser ett behov av att äska medel för nattbemanning i nattpatrullen som inte kan 
återanpassas inom ram, samt utökning som efter IVO:s (Inspektionen för Vård och Omsorgs) direktiv 
har behövt göras på Kvarnberget natt. Dessa utökningar finansieras idag av statsbidrag, men för att 
permanentas behöver omsorgsförvaltningens budgetram utökas, eftersom anpassningar av 
arbetstidsförläggningen kopplat till heltidsinförandet inte kan göras i nuläget. Äskandet motsvarar 2,1 
mnkr.  
 
Omsorgsförvaltningen ser också ett behov av att anställa en SAS (Socialt Ansvarig Socionom)/ 
verksamhetsutvecklare för att bevaka socialtjänstens område och kvalitetssäkra det arbete som utförs 
likt MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska)/ verksamhetsutvecklare gör inom Hälso- och 
sjukvården. Äskandet motsvarar 0,6 mnkr.  
 
Omsorgsförvaltningen har också i åtgärdsplan uppgett att effektivisering motsvarande en tjänst inom 
administration ska genomföras. Förvaltningen ser dock att enhetschefers arbetsmiljö skulle påverkas 
mycket negativt av detta. Förvaltningen avser fortfarande att kartlägga hur behovet ser ut och anpassa 
resurserna så att de motsvarar detta, men en besparing på området drabbar enhetschefer där 
arbetsbelastningen är hög och riskerar leda till ohälsa och personalomsättning. Äskandet motsvarar 0,5 
mnkr.  
 
Förvaltningens totala äskande är 3,2 mnkr utöver tidigare äskanden om 2 årsarbetare teknikstöd, 4 
årsarbetare metodstöd och 0,5 årsarbetare verksamhetsutvecklare inom HSL, som redan har beviljats.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Om budgetramen ej höjs kring nattbemanning och statliga medel på sikt uteblir leder det till underskott, 
då anpassningar förvaltningen har sett som nödvändiga ej kan göras. Förvaltningen ser att det är 
problematiskt att finansiera basverksamhet med statliga bidrag. Underskottet kopplat till detta skulle 
motsvara 2,1 mnkr  

Regelverk  
En SAS ansvarar för att verksamhet följer lagstiftning, föreskrifter och rutiner, samt upprättar rutiner 
och följer upp leverans och resultat av detta. På så sätt kvalitetssäkras verksamheten och funktionen 
säkerställer att förvaltningen lever upp till Socialtjänstlagen.  
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Organisation och personal  
De äskade medlen för ramhöjning tjänar till att förbättra arbetsmiljön på flera nivåer. SAS (Socialt 
Ansvarig Socionom) är ett stöd till förvaltningsledning, administration är ett stöd för enhetschefer och 
medel till nattbemanning ger förutsättning för högre bemanning i yttersta ledet.  

Hållbar utveckling  
Att säkerställa att förvaltningen följer lagen och har arbetssätt som tjänar detta syfte ger medborgarna en 
rättssäker bedömning och en utförd insats av kvalitet.  
Att ge enhetschefer ett gott administrativt stöd ger bättre förutsättningar för chefer att ha ett närvarande 
ledarskap som följer upp arbetet som görs i verksamheterna.  
Att höja bemanning på natten ger en bättre arbetsmiljö och en högre tillgänglighet för medborgarna och 
då detta inte kan lösas genom att anpassa arbetstiden krävs äskade medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Äskande av medel inför 2022 – Förvaltningschef 2021-10-11 
 

Yrkande 

Sanna Gustafsson (S) yrkar att det görs ett äskande på 2,1 miljoner kronor för ramhöjning till 
nattbemanningen. Vidare begärs att övriga förslag på ramhöjning när det gäller äskande för 
bibehållen administration 500 000 och tillsättande av SAS 600 000 ska utredas vidare. Det behövs 
mer information och ett tydligare underlag för dessa tjänster. 
 
Kent Östergren (S), Lena Linke (MP) och Mikael Sternemar (L) ställer sig bakom Sannas 
Gustafssons (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Sanna Gustafssons (S) 
förslag och finner att nämnden antar förvaltningens förslag. 
 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning:  

• Ja-röst för förvaltningens förslag till beslut 
• Nej-röst för Sanna Gustafssons (S) förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster för Sanna Gustafssons (S) förslag mot 3 nej-röster för förvaltningens (S) förslag 
antar nämnden Sanna Gustafssons (S) förslag.  Se omröstningsbilaga.   
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Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att hos Kommunfullmäktige äska medel för 
ramhöjning från 2022 till nattbemanning 2,1 mnkr. 
 
Ärendet med äskande av medel för bibehållen administration 0,5 mnkr och tillsättande av SAS (Socialt 
Ansvarig Socionom) 0,6 mnkr skickas tillbaka till förvaltningen för utförligare beredning.  
 
 
Omröstningsbilaga 
 
Beslutande Parti Ja Nej  Avstår  
Nils Olof Bengtsson M 1   
Rosita Holmström M 1   
Britt Lindgren C 1   
Mikael Sternemar L  1  
Sanna Gustafsson S  1  
Kent Östergren S  1  
Cecilia Simonsson SD  1  
Omröstningsresultat  3 4  

 
 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
Ekonomiansvarig 
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Delårsbokslut och måluppföljning 2021 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fortsatt varit påverkad av COVID- 19 under årets första 8 månader utifrån de 
restriktioner som gör att arbetstiden inte kan hanteras på ett effektivt sätt. Sjukfrånvaron är hög, en 
förskjutning till att långtidsfrånvaron ökar mest har skett och en tolkning är en ökad psykisk ohälsa i 
pandemins spår. En hälsosamordnare är anställd för att kartlägga frånvaron, ta reda på friskfaktorer 
och stötta chefer och medarbetare i rehabarbetet. Tack vare höga statsbidrag riktade främst till 
äldreomsorgen är underskottet inte så stort trots att effektiviserande åtgärder varit svåra att 
genomföra under året, dock är det ett observandum att framöver finansiera delar av 
basverksamheten med statsbidrag eftersom dessa kan försvinna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen arbetar med en omställning i verksamheterna för att anpassa till sociala utmaningar 
och samhällsförändringar. Arbete sker med att utveckla och öka de förebyggande insatserna för att 
stödja individernas nätverk, främja den psykiska hälsan och minska den psykiska ohälsan. Till detta 
har nu en förebyggandesamordnare rekryterats. Genom att skapa förutsättningar för 
kommuninvånarna bidrar förvaltningen till en ökad självständighet och minskad upplevelse av 
ensamhet. 
 
Effektiviseringsarbete pågår inom hela förvaltningen och lämpliga statsbidrag kommer sökas för 
fortsatt utveckling av verksamheterna. Stort fokus ligger på en flexibel och resurseffektiv 
personalanvändning, samt sjuktal och arbetsmiljö. Arbetet har hittills försvårats av pandemin. 
Under hösten kommer ett större arbete kring bemanningsekonomi påbörjas. På grund av minskade 
antal inskrivna patienter i hemsjukvården kommer en översyn göras av bemanningen under hösten. 
Förvaltningen vakanshåller även flera strategiska tjänster under hösten 2021 för att uppnå ett 
resultat i balans med budget. 
 
Omsorgsförvaltningen har efter augusti ett negativt resultat om 0,5 mnkr. Den negativa avvikelsen 
mot budget beror främst på höga personalkostnader under våren hänförligt till den pågående 
pandemin och dess restriktioner som försvårat effektivt resursutnyttjande. Totalt uppgår kostnader 
kopplat till covid-19 för perioden till 2,6 mnkr. Dessa kostnader vägs dock upp av högre intäkter än 
budgeterat kring bland annat statsbidrag från Socialstyrelsen samt ett överskott i den centrala 
bufferten. 
 
Helårsprognosen uppgår till -0,9 mnkr och påverkas till stora delar av kostnader kopplade till 
pandemin men även kostnadsdrivande enskilt ärende. Sedan föregående prognostillfälle har 
prognosen ändrats till det bättre på grund av överskott kring köp av hemtjänsttimmar. 
Måluppfyllelsen i flera mål är svår att mäta då resultat 2021 ännu inte har publicerats. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
COVID-19 och restriktioner kopplat till den har försvårat arbetet med effektivt resursutnyttjande. 
Bemanningsekonomi kommer att vara i fokus under hösten, men de lättnader som sker i övriga 
samhället sker ännu inte i omsorgens verksamheter. Åtgärder kopplat till sjukfrånvaron förväntas ge 
positiva ekonomiska effekter. 

Organisation och personal 
Situationen har varit ansträngd, men har nu börjat gå mot ett nytt normalläge. Förvaltningen följer 
fortsatt de direktiv och riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Smittskydd/ 
Vårdhygien. En flexibel resursanvändning har varit svår att arbeta med, men så snart möjligheten 
finns kommer förvaltningen att starta upp. Åtgärder kring sjukfrånvaron förväntas ge goda effekter 
på både organisation och personalens arbetsmiljö. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 132, 2021-10-07 
Tjänsteutlåtande Tertialrapport augusti 2021 – Förvaltningschef 2021-09-29 
Tertialrapport Omsorgsnämnden augusti 2021 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner tertialrapport per augusti 2021 samt helårsprognos 2021 och uppdrar 
åt förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att nå ett helårsresultat i balans med budget. 
 

Protokollsanteckning 

Sanna Gustafsson (S), Kent Östergren (S), Lena Linke (MP); Vi är oroliga för den ökade 
sjukfrånvaron. Genom åren har vi haft fokus och arbetat med att sänka sjukfrånvaron. Det har 
anställts chefer som skulle finansieras med en sänkt sjukfrånvaro. Det vi kan se är att den 
fortfarande skenar iväg och idag är den tvåsiffrig. 
Det majoriteten gör är att ytterligare försämra för personalen genom att höja arbetstidsmåttet. Detta 
innebär att personalen får arbeta mer och har mindre tid för återhämtning. Det är dags 
att förbättra personalens arbetsförhållanden! Annars kommer det leda till ytterligare 
sjukfrånvaro och med det ökade kostnader. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomiansvarig  
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ON § 96    ON 2021/000126   

Redovisning av internkontroll 2021 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: 
 

− Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
− Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
− Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. 

 
Internkontrollplanen för 2021 innehåller 6 antagna kontrollområden. Av dessa sex områden framgår 
att tre bedöms fungera. Övriga tre områden bedöms fungera men behöver utvecklas. 
 

1. Nämndens styrande verksamhetsmål (anvisad)  
2. Utbetalningar (anvisad)  
3. Målstyrning  
4. Genomförandeplaner  
5. Diarieföring  
6. Lönekostnader  

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 
Anvisningar för intern kontroll 2021 
Reglemente för intern kontroll med tillhörande anvisning för intern kontroll. 
Kommunallag (2017:725) 

Medborgarperspektiv 
Genom arbete med intern kontroll säkerställs, i rimlig grad, att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och information om 
verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal etcetera 
efterlevs. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 133, 2021-10-07 
Tjänsteutlåtande Redovisning av internkontroll 2021 – Utredare 2021-09-23 
Rapport internkontrollplan omsorgsförvaltningen uppföljning 2021 
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Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Omsorgsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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Anvisningar för internkontroll 2022 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: 

− Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
− Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
− Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal med mera. 

 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2022 beslutat om fem kontroller som gäller 
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder: 
 

− Kreditering av kundfakturor  
− Processen kring delegationsbeslut  
− Beslutade klimatlöften 

 
Till detta föreslår Omsorgsförvaltningen ytterligare fem områden: 
 

− Ökad användning av R-turer 
− Fakturering tillfällig vistelse 
− Avgifter 
− Basala hygienrutiner, följsamhet 
− Genomförandeplaner, aktuella 

 
Dessa områden ser Omsorgsförvaltningen som särskilt viktiga att bevaka. 

Konsekvensbeskrivning 

Brister i utvalda områden innebär direkta kvalitets- och ekonomiska konsekvenser. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 134, 2021-10-07 
Tjänsteutlåtande internkontrollplan 2022 – Förvaltningschef 2021-10-07 
Utkast interkontrollplan Omsorgsnämnden 2022 – 2021-09-27 
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Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att följande kontrollområden ska, utöver Kommunstyrelsens beslutade 
områden, ingå i nämndens internkontroll 2022: 
 

− Ökad användning av R-turer 
− Basala hygienrutiner, följsamhet 
− Genomförandeplaner, aktuella 
− Målstyrning 

 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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ON § 98 

     

Information från omsorgsförvaltningen 
A) Resursbrist inom omsorgsförvaltningens biståndsenhet 

Resursbristen hanteras intern med omflyttning av personal och extrainsatta timvikarier. 
 

B) Rekrytering ny chef IFO 
Annons kommer ut inom kort. Tjänsten upprätthålls av en konsult under 
rekryteringsperioden.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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ON § 99   Dnr 2021/000006 

 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 

- Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott: 
 2021-09-09 
 2021-10-07 
  

- Individ- och familjeomsorgen – aug-sept  nr 650-633 
 

- Ordförandebeslut – sept - okt  nr 636-637 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en tillsyn av gruppbostäder som bedrivs enligt 
9:9 LSS (Lagen1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade), 2021-10-12 
 
Samverkansgruppens protokoll - 2021-10-07 
 
Remiss: Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 2021-10-01 
 
Remiss: Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser, 2021-10-01 
 
Protokollsutdrag KF § 97 2021-09-22 - Sammanträdestider 2022 för Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbets- och tekniska utskott, 2021-09-29 
 
Remiss av SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre, 2021-09-09 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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ON § 101    ON 2021/000040   

 
Ersättning per timma till externa utförare av personlig assistans 

Sammanfattning 

Den personliga assistans som utförs av extern utförare ersätts av kommunen per timme. Kommunen 
ersätter även sjuklönekostnaden för extern utförare. Sotenäs kommun betalar idag ut hela 
schablonersättningen per timme till externa utförare, och sedan stått för sjuklönekostnader utöver 
detta. Flera kommuner gör på samma sätt, medan andra betalar ut ett något mindre belopp per 
timme för att täcka kostnader som kommunen har kring sjuklönekostnader och administration.  
 
Det av staten beslutade schablonbeloppet per timme för personlig assistans är år 2021; 315 kronor 
per timme, en höjning med 3,5 % jämfört med 2020. När de externa utförarna får samma summa 
per timme som kommunerna och inte själva bär sjuklönekostnaderna, innebär det att de får 
ersättning utöver det som enligt schablonen ska anses vara skäliga kostnader per assistanstimme.  
 
Omsorgsnämnden föreslås fatta besluta att från 1 januari 2022 betala ut 92 % av schablonbeloppet, 
det vill säga 290,5 kr per timme personlig assistans utförd av extern assistansutförare.    
 

Beskrivning av ärendet 
Den som beviljas personlig assistans kan själv välja att låta kommunen eller någon annan utförare 
verkställa assistansen. Den assistansberättigade kan också själv vara arbetsgivare och anställa 
assistenterna. Kommunen svarar för ekonomisk ersättning för faktiska och skäliga kostnader, dvs. 
normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den 
enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare. Assistansföretaget fakturerar kommunen 
för de utförda timmarna, inom ramen för antalet beviljade timmar. Utöver detta kan den enskilde 
ansöka om ersättning för extra kostnader på grund av sjukdom hos personliga assistenter. 
Kommunen betalar då sjuklönekostnaderna för den personliga assistent som varit sjuk, så att 
timersättningen kan användas till att betala för en vikarie.  
 
Enligt förordning (2020:791) har schablonbeloppet höjts med 3,5 % för 2021. Schablonbeloppet för 
2021 är 315 kronor per timme.  
 
Sotenäs kommun betalar ut hela schablonbeloppet per timme till externa utförare. Det finns 
kommuner som inte betalar ut hela beloppet, utan betalar ett lägre belopp per timme med 
motiveringen att kommunen har kostnader för administration samt för sjuklöner. När kommunen är 
utförare av personlig assistans bedöms schablonersättning per timme kunna täcka skäliga kostnader 
för assistansen, inklusive sjuklönekostnader. 
När de externa utförarna får samma summa per timme som kommunerna och inte själva bär 
sjuklönekostnaderna, innebär det att de får ersättning utöver det som enligt schablonen ska anses 
vara skäliga kostnader per assistanstimme.  
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Regeringen fastställer årligen timschablonen, vilken används som grund för beräkning av ersättning 
för personlig assistans. Åren 2018–2020 var höjningen av timschablonen för assistansersättning 1,5 
%, 2021 3,5 % och 2022 föreslås en höjning med 1,5 %.  
 
Kommunen kan själv besluta hur stor del av schablonbeloppet som ska betalas ut per timme till de 
externa utförarna. Att inte betala ut hela summan skulle kompensera något för att de externa 
utförarna inte själva bär sina sjuklönekostnader och göra förutsättningarna något mer lika de som 
kommunen har för de egna assistansärendena, där alla kostnader ska klaras av inom 
schablonbeloppet.  
 
Hur stora sjuklönekostnaderna är varierar från ärende till ärende, såväl i kommunens assistans som i 
den externt utförda assistansen. Hittills har kommunen alltså tagit den kostnaden och låtit 
assistansföretagen få hela schablonen. Detta medför olika ekonomiska förutsättningar för 
kommunal och privat utförd assistans.  
 
För att undersöka en modell för faktiska timkostnader har vi utgått från ”De allmänna råden till 51 
kap. 11 § st. 2 SFB" som lyder: 
 
Som utgångspunkt för hur schablonbeloppet lämpligen kan fördelas på olika kostnader bör löne- 
och lönebikostnader svara för 87 % av schablonbeloppet och övriga kostnader för 13 %. (FKAR 
2010:14)  
Som ledning för bedömningen av övriga kostnader bör följande ungefärliga procentsatser användas: 
5-8 % för administrationskostnader, 
2-3 % för utbildningsomkostnader, 
1-2 % för assistansomkostnader och  
1-2 % för arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader (FKAR 2010:14). 
 
Snittlön för personliga assistenter anställda av kommunen som ligger på 27 354 kr. 
 
Beräkning av schablonbelopp     
Lönesnitt 27 354 kr  171 kr 
Semesterersättning  12 % 20,50 kr 
PO  39,15 % 67,70 kr 
   259,20 kr 
Utbildning  2,5 % 6 kr 
Assistansomkostnader  1,0 % 2,40 kr 
Arbetsmiljö/personalomkostnader   1,5 % 3,60 kr 
Administration   8,0 % 19,30 kr 
   290,50 kr 

 
290,50 kr innebär en ersättning med 92 % av det totala schablonbeloppet per timme.  
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En konsekvens av en neddragning av ersättning till privata utförare skulle kunna vara att ärenden 
återgår till kommunens regi och då ökar behov av administration och ledarskap.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 124, 2021-10-07 
Tjänsteutlåtande Ersättning per timma extern utförare - Avdelningschef 2021-09-28 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att från 2021-01-01 betala ut 92 % av schablonbeloppet, det vill säga 
290,50 kr per timme för personlig assistans utförd av extern assistansutförare.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 27(41) 

 

ON § 102    ON 2021/000106   

 
Lex Sarah rapport - ärende 2186 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2021-07-16, rapport Kvarnbergshemmet avd. D och 
upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 109, 2021-09-09 
Utredarens utredning 2021-07-16. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med diarienummer ON 2021/000106. 
 
 

Skickas till 

Utredare 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 28(41) 

 

ON § 103    ON 2021/000107   

 
Lex Sarah rapport - ärende 2184 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2021-07-15, rapport Kvarnbergshemmet avd. E och 
upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 110, 2021-09-09 
Utredarens utredning 2021-07-15 
 

Omsorgsnämnden beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med diarienummer ON 2021/000107. 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 104    ON 2021/000109   

 
Lex Sarah rapport - ärende 2181 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2021-09-23, rapport Kvarnbergshemmet avd. B och 
upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 123, 2021-10-07 
Utredarens utredning 2021-09-23 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2021/000109. 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 105      

 
Redogörelse rutiner förhindra stöld inom enheterna 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden gav 2021-06-03 § 56 förvaltningschefen i uppdrag att återkomma tillsammans 
med enhetscheferna på förvaltningen för att redogöra för de rutiner som finns för att förhindra 
stölder inom våra enheter.  
 
Förvaltningschef och enhetscheferna informerar muntligen om de rutiner som finns för att förhindra 
stölder inom enheterna.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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ON § 106    ON 2021/000089   

 
Revisionens granskning kring nämndens arbete med krishantering till 
följd av Covid-19 samt fördjupande frågor inom andra områden 

Sammanfattning 

Revisionen skickade ut ett antal frågor i juni 2021 kring hur arbetet med krishantering har sett ut i 
Omsorgsnämnden. Bedömningen är att arbetet har bedrivits på ett ändamålsenligt, strukturerat och 
kvalitetssäkert sätt helt i linje med riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, 
Smittskydd och Västra Götalandsregionen, vilket förvaltningen också har svarat i frågeunderlaget. 
Frågor fanns också kring hur samverkan fungerar med andra förvaltningar och kommuner, vilket 
förvaltningen har ett pågående arbete kring och har beskrivit i underlaget.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU §112, 2021-09-09 
Frågeformulär Grundläggande granskning Ernst & Young 
Förvaltningschefens svar på revisionens frågor  
Tjänsteutlåtande Revisionens granskning krishantering – Förvaltningschef 2021-09-01 

Beskrivning av ärendet  

Revisionen skickade ut ett antal frågor i juni 2021 kring hur arbetet med krishantering har sett ut i 
Omsorgsnämnden. Dessa frågor besvarades 2021-07-01 till revisionen. Bedömningen är att arbetet 
har bedrivits på ett ändamålsenligt, strukturerat och kvalitetssäkert sätt, helt i linje med riktlinjer 
och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Smittskydd och Västra Götalandsregionen. 
Förvaltningen har lagt sig vinn om att inte göra avsteg från detta utifrån att skapa stabilitet i 
verksamheterna. Närvarande chefer som nära har följt arbetet har varit en gynnsam faktor för det 
goda resultat verksamheten har uppvisat.  
Frågor kring hur samverkan ser ut och fungerar fanns också med bland frågorna från revisionen. 
Samverkan i olika former är ett prioriterat arbetssätt för att anta framtidens utmaningar och som 
förvaltningen avser att lägga mycket tyngd vid. 

Konsekvensbeskrivning  

Svar till revisionen kan sägas få en positiv påverkan på Omsorgsnämndens arbete genom att fokus 
sätts på frågor som hanteras i vardagen. Fördjupande analys leder till verksamhetsutveckling. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av Omsorgsförvaltningens svar på revisionens frågor inskickade  
2021-07-01.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 107    ON 2021/000045   

Medborgarförslag - önskemål om att ha tillgång till rullstol i 
poolsystem 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit 2020-02-10 med önskemål att kommunen ska tillhandahålla 
rullstol via poolsystem. Kommunens ansvar är att tillhandahålla rullstolar efter förskrivning utifrån 
behov. Att tillhandahålla rullstolar utöver detta innebär att kommunen måste köpa in dessa, ansvara 
för reparationer och service, försäkringsfrågor, samt skapa rutiner kring bokning.  
Då detta inte ligger inom förvaltningens ansvarsområde och extra resurser skulle krävas för att 
administrera poolsystemet, ser förvaltningen inte att det är möjligt att tillmötesgå önskemålet.  
 
Dock lånas rullstol ut vid enstaka och speciella tillfällen till brukare utan förskriven rullstol via 
särskilda boenden, då behov är påkallat, tex för att kunna närvara vid begravning eller liknande. 
Detta sker då till personer inom ramen för våra verksamheter. 

Konsekvensbeskrivning 

Att tillhandahålla rullstol i poolsystem skulle innebära ett utökat ansvar, samt ökad administration 
för förvaltningen. 

Ekonomi 
Ökad administration ryms inte inom tilldelad budgetram, då förvaltningen redan genom översyn av 
befintlig organisation avser att effektivisera denna verksamhet. 

Regelverk 
Kommunens ansvar är att tillhandahålla rullstolar efter förskrivning utifrån behov. 

Organisation och personal 
Ingen påverkan 

Hållbar utveckling 
Ingen påverkan 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 128, 2021-10-07 
Tjänsteutlåtande Medborgarförslag – Förvaltningschef 2021-09-24 
Protokollsutdrag KF 2020-03-12 § 29 
Medborgarförslag Rullstolar i poolsystem 2020-02-10 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 33(41) 

 

Forts. ON § 107 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tackar för medborgarförslaget, men avslår förslaget att kommunen ska 
tillhandahålla rullstol via ett poolsystem för personer som inte har bedömts ha behov av 
förskrivning utifrån att det skulle innebära ett utökat ansvar, ökad administration, samt att rullstol 
redan idag lånas ut vid enstaka tillfällen för brukare inom verksamheten då behov är påkallat.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Motionär 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2021-10-21 §§ 90 - 114 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 34(41) 

 

ON § 108    ON 2021/000125   

Revidering av delegationsordning Omsorgsnämnden - punkt 5 

Sammanfattning 

Behov av komplettering samt revidering av gällande delegationsordning avseende beslutsdelegaten 
för Förenklat Trygghetslarm samt Trygghetstelefon. 
 
Enligt delegationsordning fastställd av Omsorgsnämnden 2021-03-04 §22 framkommer under 
rubriken ”Äldreomsorg och Funktionshinder” en insatstyp kallad Trygghetstelefon, där delegaten är 
Biståndshandläggare. Det har nu uppdagats att beslut angående Förenklat Trygghetslarm saknas i 
nuvarande delegationsordning. 
 
2018-08-30 tog Omsorgsnämnden beslut om att tillämpa förenklat beslutsfattande. I riktlinjerna 
framgår att; 
1. Den insats som erbjuds inom ramen för förenklat beslutsfattande är trygghetstelefon.  
2. "Äldre" definieras avseende trygghetstelefon som kommunmedborgare över 75 år. 
 
I nuvarande delegationsordning finns inget delegat för förenklat beslutsfattande, det framgår heller 
inte att beslutet Trygghetstelefon endast är behovsprövat för 75 år och yngre. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 129, 2021-10-07 
Tjänsteutlåtande Revidering av delegationsordning – Förvaltningschef 2021-09-14 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att revidera punkt 5.1.3.8 Beslut om trygghetstelefon enligt följande: 
- Tillägg i kommentarsfält om behovsprövning för 75 år och yngre 
- Punkten byter namn till Beslut om trygghetslarm. 

 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga till punkt 5.1.3.14 Beslut om Förenklat Trygghetslarm enligt 
följande: 

− Lagrum - 4 kap 1 § SoL,  
− Delegat - Biståndshandläggare eller Administratör,  
− Kommentar - Se riktlinjer för Förenklad Biståndshandläggning. 

 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 109    ON 2021/000066 

 
Remiss tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun  

Beskrivning av ärendet  
Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs kommuns policy för tillgänglighet samt det arbete som 
kommunen gör på området. Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för ytterligare mål och 
aktiviteter i nämndernas verksamhetsplanering inom raden för kommunens styr- och ledningsmodell. I 
styr- och ledningsmodellen sätts nämndspecifika ml, nyckeltal och aktiviteter i syfte att säkerställa att 
denna strategi genomförs.  
 
God tillgänglighet i samhället ger både stimulans och samhörighet. Ordet tillgänglighet är en både 
verbal och fysisk rättighet som syftar till att göra samhället öppet och nåbart för alla oavsett 
funktionshinder. FN har fastställt ett bärande fundament för tillgänglighet och rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, vilket innebär att svenska staten ansvarar för att konventionen efterlevs 
nationellt, regionalt och lokalt.  
 
För omsorgsförvaltningen behöver tillgänglighetsstrategin kompletteras med följande skrivning:  
Omsorgens verksamheter ska vara utformade på ett sätt som främjar att alla kan ta del av aktiviteter och 
miljöer. Kontinuerlig fortbildning kring ämnen som likvärdig och tillgänglig miljö, genus, jämlikhet. 
kommunikation och arbetssätt ska ligga som grund för det gemensamma utvecklingsarbetet för ökad 
fysisk och social tillgänglighet inom förvaltningen.  
Brukarråd inom verksamheterna ska tjäna till att uppmärksamma utvecklingsområden i detta. Att ta sig 
till aktiviteter och lokaler måste till delar möjliggöras av transporter som kommunen ombesörjer.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
På kort sikt riskeras högre kostnader, men långsiktigt kan kostnaderna sänkas på grund av ökad 
självständighet och välbefinnande.  

Regelverk  
Ingen påverkan  

Organisation och personal  
Ingen påverkan  

Hållbar utveckling  
Genom att göra samhället, verksamheter och lokaler tillgängliga för alla, stärks självständighet vilket 
leder till ett ökat välbefinnande  
I det korta perspektivet skulle ökade kostnader kunna uppstå i samband med anpassning, men genom att 
möjliggöra för individer att klara sig själva kan det leda till minskat eller fördröjt behov av insatser, som 
i sin tur minskar kostnader.  
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Forts. ON § 109 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande förvaltningschef remiss tillgänglighetsstrategi, 2021-10-19 
Protokollsutdrag KSTU § 24, 2021-05-18  
TJU tillgänglighetsstrategi Samhällsbyggnad 2021-05-11  
Strategi gällande tillgänglighet KS 2021-521 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till Tillgänglighetsstrategi KS 2021-521 med 
följande tillägg: Omsorgens verksamheter ska vara utformade på ett sätt som främjar att alla kan ta del 
av aktiviteter och miljöer. Kontinuerlig fortbildning kring ämnen som likvärdig och tillgänglig miljö, 
genus, jämlikhet. kommunikation och arbetssätt ska ligga som grund för det gemensamma 
utvecklingsarbetet för ökad fysisk och social tillgänglighet inom förvaltningen.  
 
Brukarråd inom verksamheterna ska tjäna till att uppmärksamma utvecklingsområden i detta. Att ta sig 
till aktiviteter och lokaler måste till delar möjliggöras av transporter som kommunen ombesörjer.  
 

Beslutet skickas till  
Handläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Förvaltningschef, Omsorgsförvaltningen 
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ON § 110     

 
Verksamhetsbesök natt 
Kent Östergren (S) informerar om att flertalet ledamöter tidigare har fått avslag på önskan om att 
vara med på verksamhetsbesök under natten. Nyligen har dock Mikael Sternemar och Sanna 
Gustafsson varit med på verksamhetsbesök. 
Kent Östergren efterlyser tydliga riktlinjer för hur dessa besök ska gå till och vilka som får göra 
dessa.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera information. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att frågan om förutsättningar och former för verksamhetsbesök skall tas 
upp på nämndens sammanträde 2021-11-18.  
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ON § 111    ON 2021/000033   

Framtidens färdtjänst i Fyrbodal 

Sammanfattning 

Socialchefsnätverket i Fyrbodal uppdrog i november 2020 till en utsedd arbetsgrupp att ta fram ett 
förslag på hur en eventuell samorganisering skulle kunna se ut, samt kartlägga för- och nackdelar 
med ett sådan organisation. Uppdraget redovisades till socialchefsnätverket genom rapporten 
Framtidens färdtjänst i Fyrbodal. 
 
I rapporten framkommer att det finns tydliga incitament för att gå vidare med arbetet mot en 
gemensam organisation för färdtjänsthandläggning inom Fyrbodal, och i ett första skede i form av 
pilotprojekt. Rapporten visar att kommunerna skulle ge bättre förutsättningar för ökad kompetens 
och rättssäkerhet genom en gemensam organisation, vilket ytterst också påverkar den enskilde 
sökande positivt. Underlaget togs emot positivt av socialchefsnätverket som beslutade att respektive 
kommun lyfter dialogen på politisk nivå samt undersöker Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
inställning till en eventuell samorganisering. Utifrån dialogunderlaget kommer en gemensam 
arbetsgrupp tillsättas som får ta fram ett mer detaljerat förslag kring projektorganisation för beslut i 
varje respektive kommun. 
 
På Omsorgsnämndens sammanträde 2021-03-25, § 37, beslutades att Omsorgsnämnden ställer sig 
positiv till fortsatt utredning av en gemensam färdtjänsthandläggning inom Fyrbodal tillsammans 
med Västra Götalandsregionen och förvaltningschefen fick i uppdrag att återkomma med förslag till 
beslut. 
 
Sedan mars månad har frågan ytterligare diskuterats i Socialchefsnätverket i Fyrbodal. De 
kommuner som ställer sig bakom fortsatt utredning av en gemensam färdtjänsthandläggning, bör 
bilda en arbetsgrupp som får ta fram ett mer detaljerat förslag kring projektorganisation för 
intresserade kommuner i Fyrbodal. I dagsläget är det känt att även Tanums kommun kommer att 
delta i, och ingå i pilotprojektet kring att ta fram förslag till projektorganisation för gemensam 
myndighetsutövning av färdtjänst. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 127, 2021-10-07 
Tjänsteutlåtande deltagande i projekt för framtidens färdtjänst – Förvaltningschef 2021-09-27 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att Sotenäs kommun ingår i pilotprojektet samt arbetet kring 
framtagande av detaljerat förslag kring projektorganisation för gemensam myndighetsutövning av 
färdtjänst inom Fyrbodal. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Färdtjänsthandläggare 
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ON § 112     

 
Aktiviteter på SÄBO 
Britt Lindgren (C) ställer frågan om aktiviteter på SÄBO. Tar vi hand om alla våra brukare på det 
sätt som passar varje enskild individ.  
 
Förvaltningen jobbar aktivt med att de aktiviteter som finns ska vara anpassade för individen. 
Rehabsköterska är nu på plats i verksamheten.   
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera information.  
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ON § 113     

 
Protokoll från Samverkansgruppen 
Mikael Sternemar (L) och Sanna Gustafsson (S) påtalar vikten av att protokollen från 
Samverkansgruppens sammanträden delges nämndens ledamöter så snart protokollet är justerat.     
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ger nämndsekreteraren i uppdrag att säkerställa att rutinen för expediering av 
protokollen fungerar.   
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ON § 114     

 
Avtackning Kent Östergren (S) 
Ordförande tackar avgående ledamot Kent Östergren (S) för hans arbete i nämnden.    
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera information.  
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