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Justerare Sanna Gustafsson 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet, den 21november 2022, kl. 08.00 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   

Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   

Justerare    

 Sanna Gustafsson 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-11-17 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-11-21 – 2022-12-06. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Maria Zetterberg  
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ON § 124   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer: 
 
- Tillbud och avvikelser.  
- Rapportering om Hunnebohemmet 
- Projektanställningar 
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ON § 125     

Arbetsmiljögenomlysning Kvarnbergets äldrecentrum och 
Socialpsykiatrin 

Sammanfattning  

Hälsosamordnaren har gjort en utredning av medarbetarnas subjektiva upplevelser av sin arbetsmiljö.   
 
På Kvarnbergets äldrecentrum har 8 avdelningar ingått och 59 personer har intervjuats. Utredning pekar 
på ett antal faktorer som behöver förbättras för att öka antalet friskfaktorer och komma till rätta med de 
problem som finns.  
 
Inom socialpsykiatrin har 3 enheter ingått och 14 personer har intervjuats.  
Utredningen visar på att ett stort antal friskfaktorer redan finns på plats.  
 
Den kompletta arbetsmiljögenomlysningen för Kvarnebergets äldrecentrum och Socialpsykiatrin 
skickas ut till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag §147 ONAU 22-11-03 
Protokollsutdrag §146 ONAU 22-11-03 
Sammanfattning av Arbetsmiljögenomlysning Kvarnbergets äldrecentrum och Socialpsykiatrin  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämndens tar del av informationen.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med handlingsplaner för 
respektive avdelning.  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Hälsosamordnare 
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ON § 126 

Återstående arbetsmiljögenomlysningar  
De återstående rapporterna (4st) kommer att presenteras för Omsorgsnämnden och arbetsutskottet 
enligt följande schema:  
Rapporten för LSS kommer att tas upp på arbetsutskottet i december och sedan på 
omsorgsnämndens möte den 12 januari 2023.  
De återstående rapporterna för Sjuksköterskor och Kommunrehab, IFO och bistånd samt 
Hunnebohemmet kommer att presenteras för Omsorgsnämnden den 12 januari.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag §148 ONAU 22-11-03 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen.  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Hälosamordnare 
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ON § 127    ON 2022/000107 

Lex Sarah – Ej utplanerade insatser, ärende 11962  

Händelse  

Ett beslut om hemtjänst i form av social samvaro planerades ej ut av planerare och utfördes ej. 
Beslutet fattades i 220502 och händelsen uppmärksammades 220620 genom samtal från den 
enskilde som fått faktura utifrån fattat beslut, men som ej erhållit insatsen.  

Orsak  

Insatsen har inte planerats ut dels på grund av otydlighet kring planering, samt utifrån prioritering 
av insatser. Det har under perioden varit en underbemanning vilket inneburit att insatser av social 
karaktär har behövt flyttas på eller tas bort vid enstaka tillfällen för att prioritera insatser som är av 
avgörande karaktär i det dagliga livet.  
Förändringar i personal har även medfört att nya planerare anställts men introduktion till dessa har 
varit bristfällig. Rutiner har inte förmedlats till ny personal.  

Åtgärd  

Samtal har förts med personalgruppen kring verkställande av uppdrag och vikten av 
informationsöverföring.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag §140 ONAU 22-11-03 
Sammanfattande beskrivning av utredning lex Sarah 2022/107, utifrån avvikelse 11962 gällande ej 
utplanerade insatser.   

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2022/000107.  

Beslutet skickas till  

SAS/Utredare   
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ONAU § 110   ON 2022/0000108 

Lex Sarah – Missade utförda insatser, ärende 12039 

Händelse  

Insatser för flera brukare uteblev då en medarbetare inte kunde komma in i hemtjänstplaneringen 
och se sitt schema. Då inte heller kollegor kunde se en utplanerad schemarad trodde medarbetaren 
inklusive kollegor att hen kommit till arbetet på fel dag. De utplanterade besöken utfördes ej och 
misstaget uppdagades när vårdtagare larmade på grund av uteblivna besök. Händelsen inträffade på 
ett av hemtjänstens kvällspass, då planerare i hemtjänsten ej har arbetstid.  

Orsak  

I samtal med systemförvaltare framgår att det saknas kunskap i planeringssystemet vilket gör att 
medarbetare inte har kunskap i hur de ska söka i planeringssystemet och välja den grupp de tillhör. 
Detta i sin tur medför att medarbetare inte har kunnat söka upp sin planering. Medarbetare har nu 
ökade behörigheter i systemet men det finns fortsatt behov av utbildning. Det saknas även en rutin 
eller checklista för vika åtgärder som ska göras om det skulle vara problem med att få fram 
planeringen för sitt arbetspass  

Åtgärd  

Samtal med personal har förts och behörigheterna i planeringssystemet har ändrats för att ge 
medarbetare möjlighet att själva söka upp och skriva ut planering för sig själva men även för 
kollegor.  
Medarbetare behöver få mer kunskap om planeringssystemet och hur de söker fram sin planering 
när planerare i hemtjänsten inte är på plats för att hjälpa. Checklista behöver tas fram på vad som 
kontrolleras och vilka kontakter som ska tas om det inte går att hitta planerade arbetsuppgifter.  

Uppföljning  

Uppföljning av om information kring hur medarbetare söker upp planering i planeringssystemet och 
att checklista är framtagen följs upp i mars 2023. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag §141 ONAU 22-11-03 
Sammanfattande beskrivning av utredning lex Sarah 2022/108, utifrån avvikelser 12039 gällande 
missade utförda insatser. .  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2022/000108.  

Beslutet skickas till  

SAS/Utredare   
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ON § 129     ON 2022/000005  

Redovisning internkontroll 2022 

Sammanfattning  

Syftet med internkontrollplanen är, enligt Reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2022-06-15, 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.  
 
Omsorgsnämndens internkontrollplan 2022 innehåller 7 kontrollområden. Av 7 kontrollområden 
bedöms 3 fungera. Därtill bedöms 3 område behöva utvecklas. 1 områden kunde inte granskas 
under året. Det område som ej kunde granskas föreslås inkluderas i 2023 års internkontrollplan.  
 
Anvisade kontrollområden:  

Kreditering av kundfakturor bedöms fungera  
 Delegationsbeslut bedöms fungera  
 Klimatlöften bedöms fungera  
 
Nämndspecifika kontrollområden:  
 Användning av R-turer kunde inte granskas under året  

 Basala hygienrutiner bör utvecklas  
 Genomförandeplaner bör utvecklas  

 Målstyrning bör utvecklas  

Motivation till beslutet  

För kontrollområde Basala hygienrutiner finns separat beslut om uppföljning 2 gånger om året. 
Kontrollområdena Användning av R-turer och Genomförandeplaner tas med i uppföljningen för 
2023.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag §142 ONAU 22-11-03  
Tjänsteutlåtande SAS/Utredare 2022-10-17  
Uppföljning av Omsorgsnämndens internkontrollplan 2022, 2022-10-17 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022.  

Beslutet skickas till  

SAS/utredare  
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ON § 130    ON 2022/000004 

Internkontrollplan 2023  

Sammanfattning  

Syftet med internkontrollplanen är, enligt Reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2011-06-16, 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.  
Nämnden ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Granskningsområden i planen ska väljas ut med utgångspunkt från en risk- och 
konsekvensbedömning.  

Tidplan  
Nämnden ska senast i december 2022 anta sin internkontrollplan för år 2023.  
Nämnden behandlar senast i december 2023 återrapportering av 2023 års internkontroll. En samlad 
återrapportering av koncernens internkontrollarbete under året sker i kommunkoncernens 
årsredovisning.  

Kontrollområden i planen 2023  
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2023 beslutat om fyra kontroller som gäller 
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder:  
• Utbetalda bidrag (avser ekonomiskt bistånd (ON), personlig assistans (ON), föreningsbidrag (UN) 
och bostadsanpassningsbidrag (BN)  
• Månatliga lönekostnader  
• Tillbud & arbetsskador  
• Systematiska arbetsmiljöarbete, SAM  
I planen för intern kontroll 2023 tillkommer även kontroller som endast gäller för den egna 
nämnden. Ett urval av möjliga kontrollområden presenteras för nämnden. Nämnden prioriterar 
genom beslut bland dessa, alternativt beslutar om andra prioriterade kontrollområden för år 2023.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag §143 ONAU 22-11-03.  
Förslag till Internkontrollplan 2023, 2022-10-17.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att förutom de av Kommunstyrelsens redan beslutade kontrollområden 
även anta följande kontrollområden; Genomförandeplaner, Användning av R-turer, Avvikelser och 
Verksamhetssystem  

Beslutet skickas till  

SAS/utredare   
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ON § 131    ON 2022/000131 

Revidering delegationsordning Omsorgsnämnden 

Sammanfattning  

Omsorgsnämndens delegationsordning reglerar rätten att fatta beslut inom Omsorgsnämndens 
ansvarsområde. Vid lagförändringar behöver delegationsordningen revideras för att följa gällande 
lagstiftning.  

Beskrivning av ärendet  

Med anledning av det flertalet lagförändringar i LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, som gäller från och med 2022-07-01 så behöver Omsorgsnämndens 
delegationsordning revideras. I samband med den översynen framkom, i dialog inom förvaltningen, 
att vissa andra delegationspunkter saknas och en del hänvisar till föråldrade lagrum. Samtidigt finns 
behov av att göra en omstrukturering av kapitlen i delegationsordningen för att få en bättre struktur 
och tydlighet vad gäller det som är övergripande för förvaltningens myndighetsutövning.  
Förvaltningens förslag till delegationsordning innehåller därför ett antal nya delegationspunkter, 
framför allt inom LVU, men även inom andra områden. Några punkter har tagits bort på grund av 
lagändringar, några har reviderats för att följa nu gällande lagrum och andra har fått en ny plats i 
delegationsordningen.  

Konsekvensbeskrivning  

Regelverk  
Den reviderade delegationsordningen följer nu gällande lagstiftning.  

Organisation och personal  
Delegationsordningen tydliggör för verksamhet och politik vilka beslut som kan fattas på delegation 
och av vem/vilka.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag §144 ONAU 22-11-03. 
Tjänsteutlåtande 1:e socialsekreterare/Systemadministratör 2022-10-19  
Delegationsordning ON 2022-10-19  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden antar den reviderade delegationsordningen.  

Skickas till: 

1:e socialsekreterare/ systemadministratör  
SAS/utredare  
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ON § 132    ON 2020/000104 

Revidering i de generella bestämmelserna angående färdtjänst och 
riksfärdtjänst  

Sammanfattning  

Omsorgsnämnden beslutade, 2021-03-04, § 21, att utvärdering skall ske av beställning av 
färdtjänstresor/riksfärdtjänstresor dag före planerad resa, efter sex månader efter att Västtrafik avslutat 
med obligatorisk ensamåkning på grund av pandemin. Detta föranlett av en skrivelse från 
Tillgänglighetsrådet med klagomål kring beslut om beställning av resa dag före planerad resa.  
Revidering av de generella bestämmelserna gällande färdtjänst/riksfärdtjänst fattades av 
Omsorgsnämnden 2020-11-19, § 136, att gälla from 2021-03-01 Västtrafik återgick till normal 
samåkning 2022-04-13. Färdtjänsthandläggaren har följt upp samåkning och även dokumenterat 
klagomål på ändrad beställningstid.  
 
Det har fr o m 2021-03-01, inkommit en skrivelse och telefonsamtal om klagomål. I klagomålen 
framkommer att spontaniteten av att få resa för personer i kommunen med färdtjänsttillstånd är 
fråntagen. på grund av att resa ej kan beställas samma dag samt att det ifrågasätts varför Sotenäs 
kommun nästan är den enda kommun i Fyrbodal som har kvar beslut om beställning av resa dag före. En 
jämförelse procentuellt av samordningen från april månad till dags datum är för kort tid och är 
missvisande då resorna fortfarande är för få efter pandemin, och ger missvisande resultat gentemot de 
resor som utfördes åren före pandemin.  

Konsekvensbeskrivning 
Syftet med förändring tillbaka till beställning av resa samma dag, innebär att tillståndshavare av 
färdtjänst i Sotenäs kommun, inte missgynnas i riktlinjerna gentemot kommuninnevånare i andra 
kommuner inom Fyrbodal.  

Ekonomi  
Det gynnar kommunen budgetmässigt med högre samordning för respektive resa. Ju förr resan beställs, 
desto bättre samordning kan planeras.  

Regelverk  
Generella bestämmelser angående färdtjänst och riksfärdtjänst. Omsorgsnämndens beslut 2020-11-19 § 
136 att gälla fr om 2021-03-01.  

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) yrkar på att meningen ”Resor kan vid uppkomna behov beställas fram till 1 
timma innan önskad restid” ändras till ” Resor kan dock vid behov beställas fram till 1 timma innan 
önskad restid. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut och Nils Olof 
Bengtsons yrkande och finner att nämnden ställer sig bakom Nils Olof Bengtssons (M) yrkande. 
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Forts. ON § 132 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag §145 ONAU 22-11-03 
Tjänsteutlåtande Färdtjänsthandläggare 2022-10-24. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att färdtjänstresa/riksfärdtjänstresa bör beställas senast dagen innan planerad 
resa, och tidigast 14 dagar innan planerad resa.  
Resor kan dock vid behov beställas fram till 1 timma innan önskad restid.  
Återresa skall om möjligt beställas samtidigt.  
Avbokning av resa eller ändrad tid för resa, kan göras senast 1 timma innan beställd restid.  
Revidering i de generella bestämmelserna för beställning av resor gäller fr o m 2023-01-01  

Beslutet skickas till  

Färdtjänsthandläggare  
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ON § 133    ON 2022/000082 

Cirkulationstvätt av arbetskläder för medarbetare inom 
verksamheterna hemtjänst, särskilt boende och HSL  

Sammanfattning  

Det finns anledning att genomföra förändringar gällande arbetskläder i omsorgsförvaltningen. Detta 
behov har uppkommit främst till följd av tydligare krav på arbetsgivaren i relation till de basala 
hygienkraven, kommunens antagande av klimatmål rörande arbetskläder och omsorgsnämndens 
mål om att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Med cirkulationstvätt avses en tjänst där leverantören äger, tvättar och distribuerar textilier som 
hyrs av köparen. Att upphandla cirkulationstvätt är ett sätt att säkra att hygienkraven följs samt att 
avlasta medarbetare vissa arbetsuppgifter. Att införa cirkulationstvätt skulle innebära en 
kostnadsökning på nära en miljon kronor per år utifrån nuvarande beräkningar för verksamheterna 
hemtjänst, särskilt boende och HSL. Det är en ökning av kostnader för förvaltningen för inköp och 
skötsel av arbetskläder från idag med 850 000 kronor per år.  

Yrkande 

Mikael Sternemar (M) yrkar på att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram upphandlings-
underlag samt att nämnden äskar medel i budgeten för 2024.  

Proposition 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Mikael Sternemars (L) 
yrkande och finner att nämnden antar Mikael Sternemars (L) yrkande.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att äska medel i budgeten för 2024 för införande av cirkulationstvätt. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ON 2022-10-20 §115 
Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §88 
Tjänsteutlåtande Verksamhetsutvecklare 2022-11-08 
Utdrag ur utredningen Cirkulära arbetskläder – nuläge och förslag på utveckling  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Verksamhetsutvecklare   
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ON § 134    ON 2022/000080 

Habiliteringsersättning 

Beskrivning av ärendet  

Omsorgsnämnden gav 2022-06-02 "förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med information 
kring hur mycket respektive brukare får av statsbidraget samt ett förslag på hur en höjning av 
ersättningsnivån skulle kunna se ut och vad det skulle kosta."  
 
Den ordinarie habiliteringsersättningen i Sotenäs kommun är 30kr/dag. Nivån på ersättningen 
beslutades i nämnden 2011. I en kartläggning som har gjorts ligger kommunens ordinarie 
ersättningsnivå lägst i den jämförelsegrupp som användes (kommuner i Fyrbodal). 2021 hade 
förvaltningen egna kostnader för utbetalning av habiliteringsersättning på cirka 125 000 kronor.  
 
Samtliga kommuner i Sverige har de senaste åren haft möjlighet att ta del av statsbidrag för att 
införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 
Sotenäs kommun har tagit del av detta statsbidrag. Varje brukare får en andel av statsbidraget 
utifrån hur mycket de har varit på den dagliga verksamheten under ett verksamhetsår. Det statliga 
bidraget betalas ut vid ett tillfälle per år, utöver den ordinarie habiliteringsersättningen. 
Förvaltningen har för avsikt att fortsätta ta del av de statliga medel som finns för detta ändamål så 
länge de erbjuds.  
 
Under 2021 betalades det ut 302 240 kronor i habiliteringsersättning via statsbidrag, se tabell 1 
nedan. Under 2022 har kommunen blivit beviljad 216 000 kronor i statsbidrag. Fördelningen av 
statsbidraget till de enskilda individerna låg under 2021 i spannet mellan 3100–14600 kronor på 
helåret. Under 2022 är prognosen att statsbidraget kommer fördelas ut till individerna i spannet 
mellan 0–13700 kr/år. Se bilaga 1.  
Fördelningen av statsbidraget har utgått från antalet dagar varje individ har varit på den dagliga 
verksamheten under året.  

Tabell 1. Habiliteringsersättning i Sotenäs kommun 2018–2021  

 
 
Skulle Sotenäs kommun höja sin habiliteringsersättning från 30 kronor till 48 kronor (som är snittet 
av de Fyrbodalkommuner som ingick i den tidigare nämnda kartläggningen) skulle det innebära en 
ökad kostnad för förvaltningen på cirka 81 000 kronor per år. Skulle habiliteringsersättningen 
istället höjas till samma nivå som snittet för riket utan statliga bidrag, 58 kronor, skulle det innebära 
en ökad kostnad på cirka 126 000 kronor per år.  

2018 2019 2020 2021
Utbetald ordinarie habersättning 91 440 kr        104 340 kr        117 955 kr        124 890 kr        

Utbetald habersättning via statsbidrag 175 000 kr     296 094 kr        302 240 kr        
Summa 266 440 kr     400 434 kr        117 955 kr        427 130 kr        

Antal utbetalda heldagar 3 048 3 478 3 932 4 163
Ordinarie habersättning per heldag 30 kr                30 kr                  30 kr                  30 kr                  
Faktiskt utbetald habersättning per 87 kr                115 kr                30 kr                  103 kr                
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Forts. ON § 134 

Tabell 2. Jämförelse av habiliteringsersättning mellan Sotenäs kommun, Fyrbodals 
kommuner och riket.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande enhetschef 2022-11-09 
Protokollsutdrag §82 ON 2022-08-25 

Ajournering 

Ajournering begärd.  

Yrkande 

Sanna Gustafsson (S) yrkar på att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om ersättningen 
kan höjas från och med 2024 och att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med 
information kring utvecklandet av verksamheten.  

Proposition 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Sanna Gustafssons (S) 
yrkande och finner att nämnden antar Sanna Gustafssons (S) yrkande. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om ersättningen kan 
höjas från och med 2024. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden med 
information kring utvecklandet av verksamheten 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef  
  

Jämförelse habersättning Snitt/heldag

Kostnad för 
OMF baserad 
på 4500 
heldagar

Ökad kostnad 
jämfört med 
nuvarande 
ersättning

Fyrbodal ordinarie ersättning 48 216 000 kr        81 000 kr          
Riket ordinarie ersättning 58 261 000 kr        126 000 kr        
Riket efter statsbidrag 87 391 500 kr        256 500 kr        



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2022-10-20 §§ 124-146 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\     
2022-11-17.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(27) 

 

ON § 135    ON 2022/000002 

Helårsprognos efter oktober 
Förvaltningsekonomen redovisar helårsprognosen efter oktober månad. Prognostiserad 
budgetavvikelse för helåret efter oktober månad är -8,3 mnkr 
 
Verksamheternas helårsprognoser har förändrats främst inom äldreomsorgen där prognosen 
försämrats med 1,6 mnkr. Den försämrade prognosen är kopplad till fortsatt höga kostnader inom 
särskilda boenden, korttidsvård och hemtjänst.  
 
Förvaltningen ser fortsatt en ökning kring köpta platser för vuxna med samsjuklighet, vilket också 
syns i ökade kostnader under hösten. Inom LSS-verksamheten har bemanningen setts över för att 
möta brukarnas behov, vilket lett till ökade kostnader.  
 

Beslutsunderlag  

Helårsprognos Omsorgsförvaltningen 2022-11-10. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämndens tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att vidta åtgärder 
för en ekonomi i balans med budget.  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom   
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ON § 136    ON 2022/000002 

Åtgärdsplan 
Förvaltningen har inte en ekonomi i balans med budget 2022 vilket föranleder anpassningskrav.  
 
Samtliga avdelningar fick i uppdrag av förvaltningschefen att se på åtgärder på både kort och lång 
sikt för att kunna effektivisera verksamheten. Dessa har presenterats för förvaltningens 
ledningsgrupp den 16 november.  
 
Förvaltningschefen presenterar en lista över tänkbara åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans 
med budget.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden med åtgärdsplanen på 
kommande möte.  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
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ON § 137     

Förebyggandearbete 
Förvaltningen har via statliga medel finansierat en tjänst på Kiffen för det förebyggande arbetet. De 
statliga medlen var givna till förvaltningen på 1 år.  
 
Styrelsen för Kiffen har informerats om att de statliga medlen inte kommer att förlängas för 2023 
och att vi därför inte kan fortsätta med vår medfinansiering.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2022-10-20 §§ 124-146 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\     
2022-11-17.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 19(27) 

 

ON § 138     

Målarbete kommande mandatperiod 
Förvaltningschefen presenterar tidplanen för målarbetet för kommande mandatperiod. 
 
Målarbetet kommer utgå från det valmanifest som den styrande majoritet har skapat.  
• 11 januari bjuds nya presidiet in till förvaltningens ledningsgrupp för att skapa indikatorer (vad vi ska 
mäta/hur vi ska mäta/vad som är mest värt att mäta).  
• 18 januari bryter enhetscheferna ner målen och indikatorerna till aktiviteter.  
• 26 januari deltar nya presidiet på tredje fokusdagen för presentation och fortsatt dialog  
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
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ONAU § 139   

Information från förvaltningen 
A) Revisionen 

Revisionen träffar förvaltningschefen och presidiet den 21 november. Inför mötet har frågor 
skickats ut som förvaltningschefen svarat på. Förvaltningschefen redogör för frågor och 
svar.  
 

B) Hemtjänsten 
Arbetsgrupp har tillsats för att arbeta med förbättringar av hemtjänsten.   
 

C) Personalförsörjningsstrateg 
Strategen är nu rekryterad och börjar 1 januari 2023 men kommer att arbeta lite på timmar 
redan under 2022. Funktionen kommer att vara placerad på HR-avdelningen. 
 

D) Försörjningsstöd 
Avdelningen larmar om inkomna samtal från personer som är oroliga för sin ekonomi.  
 

E) Lex Sarah – brist i familjehem 
En Lex Sarah har skrivits gällande brist i familjehem. En grundlig utredning genomförs. 
 

F) Skydd och säkerhet 
Arbete uppstartat tillsammans med kommunens säkerhetsstrateg där förvaltningen 
undersöker de risker som finns för verksamheten. Redan i vinter kan det bli aktuellt med 
elbortfall och arbetsgruppen tittar redan på detta scenario.  
 

G) Sommargäster 
VästKom sätter varje år en nivå för den ersättning som kommunen kan kräva utav 
sommargästens hemkommun för den vård man utför. Förvaltningen överväger att ställa sig 
utanför VästKom´s överenskommelse kring detta.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 140   Dnr 2022/0000014  

Ärendebalanslista 
Genomgång av ärendebalanslistan. Listan justeras utifrån dagens avrapporterade ärenden.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 141   Dnr 2022/000007    

Redovisning av delegationsbeslut  
 

• Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-11-03 
 

• Protokoll Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2022-11-07 
 
• Delegationsbeslut färdtjänst för oktober 2022. 

 
• Delegationsbeslut Individ- och familjeomsorgen för oktober 2022. 

 
• Delegationsbeslut Äldre- och handikappomsorgen för oktober 2022. 

 
• Ordförandebeslut daterat 2022-10-18, 2022-11-09. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 142   Dnr 2022/000006  

Anmälningsärenden 

• Dom i Förvaltningsrätten. Mål nr: 8355-22, 2022-10-31 (ON 2022/141) 
• Protokollsutdrag KS 2022-11-09 § 172, Sotenäs kommun, prognos helår efter september 

2022 (ON 2022/6) 
• Revisorernas grundläggande granskning 2022 Omsorgsnämnden 2022-10-31 (ON 

2022/131) 
• Uppdrag - översyn arbetstidsmått och arbetstidsförläggning för nattpersonalen inom 

äldreomsorgen 2022-10-21 (ON 2022/132) 
• Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. 2022-10-21 (ON 2022/140) 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2022-10-20 §§ 124-146 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\     
2022-11-17.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 24(27) 

 

ON § 143    

Tillbud och avvikelser 
Sanna Gustafsson (S) framför önskemål om att nämnden fortsätt ska få information om tillbud och 
avvikelser.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse 
för de tillbud och avvikelser som finns.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 144    

Rapport Hunnebohemmet 
Sanna Gustafsson (S) framför önskemål om att få uppdaterad information angående om- och 
tillbyggnaden av Hunnebohemmet. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till kommande nämnd bjuda in 
projektansvarig Petra Hurri för att redogöra för om- och tillbyggnaden av Hunnebohemmet.   
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 145    

Projektanställningar 
Sanna Gustafsson (S) framför önskemål om att få information om projektanställningar. Hur många 
har vi, inom vilka områden och hur finansieras detta? 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med information i ärendet. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 146    

Avtackning av ordförande 
Sanna Gustafsson (S) håller tal och riktar ett stort tack till avgående ordförande Nils Olof 
Bengtsson. 
Hon framför också ett tack till hela nämnden och dess väl genomförda arbete under 
mandatperioden. 
 
Ordförande Nils Olof Bengtsson tackar nämnden för dess arbete, intressanta diskussioner och 
trevliga möten. 
 
Förvaltningschefen riktar tack till ordförande och nämnden för dess arbete och förtroendet de visat 
för förvaltningens arbete. 
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