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Justerare Jan Olof Larsson  

Justering Kommunhuset, kommunkansliet, den 19 november 2021, kl. 11.00 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   

Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   

Justerare    

 Jan Olof Larsson 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2021-11-18 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-11-19 – 2021-12-13. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Maria Zetterberg  
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ON § 115   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner dagordningen, med följande ärenden som tillkommer: 

- Ny representant (ersättare) till Kommunala pensionärsrådet 
- Frågor till förvaltningschefen 
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ON § 116    Dnr 2021/000091   

Extra sammanträde för Omsorgsnämnden i december 2021 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden har mottagit remiss gällande Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser (ON 2021/000132) samt Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 
vård (ON 2021/131). Remisserna är omfattande och svarstiden är satt till den 31 december.  
 
Remissvaren kräver långtgående arbete innan beslut kan fattas i nämnden. Omsorgsnämnden har 
även mottagit förslag på organisering och finansiering av "Mini Maria". Förslaget kräver 
genomarbetning inom förvaltningen innan det finns ett beslut för nämnden att ta ställning till.  
 
För att kunna ta ställning till och utarbeta svar på remiss gällande Hälso- och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser samt förslag på organisering och finansiering av "Mini Maria" 
föreslår Omsorgsförvaltningen att Omsorgsnämnden har ett extra sammanträde i december för att 
kunna besluta i ärendena. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 151 
Tjänsteutlåtande Extra sammanträde med Omsorgsnämnden 2021-10-28. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att sammanträda 2021-12-14 kl. 13.00 för behandling av remiss gällande 
Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser, Färdplan - Länsgemensam strategi 
för god och nära vård samt förslag på organisering och finansiering av "Mini Maria". 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Nämndesekreterare 
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ON § 117 

 
Kontinuitetsmätning, ny metod, ändrat arbetssätt 
Äldreomsorgschefen redogör för den Kontinuitetsmätningen som denna gång är gjord via 
verksamhetssystemet för första gången. Vi mäter enbart personer över 65, som har 2 eller fler besök 
per dag och som enbart träffat undersköterskor. Natten och larm ingår inte. Vi mäter alltid i 
september varje år. Vid mätningen i år fick vi resultat 21. Vilket är en avsevärd förändring mot 
tidigare år (resultat 14, 2020.) Mätningen visar på fortsatt hög sjukfrånvaro. Mätningen påverkas 
också av uppskjutna semestrar.  
 
 
Yrkande 
Mikael Sternemar (L) yrkar på att ge förvaltningschefen i uppdrag: 
att tertialvis följa upp hur många personal som besöker omsorgstagarna, i hemtjänsten, under en 14-
dagarsperiod och återrapportera till Omsorgsnämnden. 
 
att göra en uppföljning av varför antalet personal hos omsorgstagarna är så högt i hemtjänsten, vidta 
åtgärder för att sänka antalet personal omsorgstagarna träffar, per 14-dagarsperiod till högst 13. 
 
 
Ajournering 
Ajournering begärs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande och finner att Omsorgsnämnden 
antar detta. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Sternemars (L) yrkande att ge förvaltningschefen i 
uppdrag: 
att tertialvis följa upp hur många personal som besöker omsorgstagarna, i hemtjänsten, under en 14-
dagarsperiod och återrapportera till Omsorgsnämnden. 
 
att göra en uppföljning av varför antalet personal hos omsorgstagarna är så högt i hemtjänsten, vidta 
åtgärder för att sänka antalet personal omsorgstagarna träffar, per 14-dagarsperiod till högst 13. 
 
samt att återkomma med kontinuitetsmätning gällande de privata aktörerna på området.   
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 118    Dnr 2021/000141   

Politiska verksamhetsbesök i Omsorgsnämndens verksamheter 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämndens verksamheter ser det som positivt att politikerna besöker dem. Detta för att 
tydliggöra den röda tråden och arbeta för öppenhet och transparens. Det är bra att nämndens 
ledamöter har kännedom om och förståelse för under vilka förutsättningar verksamheterna bedrivs.  
Besök i verksamheterna behöver dock struktureras, så de inte inverkar negativt på medborgarnas 
upplevelse av sina insatser eller på medarbetarnas arbetsmiljö. En sådan struktur kan se ut enligt 
nedan:  
1. Ärendet ”önskat verksamhetsbesök” lyfts och syftet beskrivs av ledamot i nämnden.  
2. Nämnden beslutar att verksamhetsbesök ska ske, vilka representanter som ska vara med, vilka 
frågor som ska tas med, samt uppdrar åt förvaltningschefen att ombesörja besöket  
3. Förvaltningschef informerar avdelningschef och enhetschef att verksamhetsbesök ska ske.  
4. Ledamot kontaktar enhetschef för planering av lämplig dag och tid.  
5. Enhetschef säkerställer sekretessunderlag, informerar medarbetare, samt hämtar in medgivande 
på förhand av verksamhetens brukare.  
6. Ledamot gör verksamhetsbesök tillsammans med och under ledning av medarbetare och lyfter 
medskickade frågor från nämnden.  
7. Ledamot återrapporterar i nästkommande nämnd från verksamhetsbesöket, i syfte att sprida 
kunskap och få svar på kvarstående frågor.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 155 
Tjänsteutlåtande Politiska verksamhetsbesök i omsorgsnämndens verksamheter 2021-10-28. 
 
Proposition 
Jan Olof Larsson (S) och Mikael Sternemar (L) yrkar på återremiss av ärendet med följande 
motivering: ändring av rubrik och punkten 2 och 6 enligt följande.  
Ändra rubriken till: Arvoderade besök i Omsorgsförvaltningens verksamheter 
Punkt 2: Stryk följande text; ”vilka frågor som ska tas med”,  
Punkt 6: Stryk följande text; ”och lyfter medskickade frågor från nämnden.”  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jan Olof Larssons (S) och Mikael Sternemars (L) yrkande och 
finner att Omsorgsnämnden antar detta. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden återremitterar ärendet för omarbetning av rubrik och punkterna 2 och 6.Forts  

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 119    Dnr 2021/000125   

Revidering av gällande delegationsordning 

Sammanfattning 

Behov av revidering av gällande delegationsordning med anledning av införande av nytt 
verksamhetssystem. 

Beskrivning av ärendet 

Ett byte av verksamhetssystem sker Individ- och familjeomsorgen. Driftstart av det nya 
verksamhetssystemet Combine planeras till 2021-11-01. I det nya systemet finns ny möjlighet för 
äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatri att börja registrera uppdragstagare för kontaktperson-
/familj. Tidigare har enbart utredningar om behov av insatsen kunnat registreras i systemet. I 
nuvarande delegationsordning finns ingen delegat för beslut i samband med utredningar av utförare 
gällande kontaktperson-/familj. Den funktions som har till uppdrag att utreda utförare för 
kontaktperson är administratör, denna funktion i dessa sammanhang finns inte med i nuvarande 
delegationsordning. 

Konsekvensbeskrivning 

Ett beslut om delegat enligt delegationsordningen för utredning av utförare av insatsen 
kontaktperson-/familj medför en mer rättssäker process då utredningen dokumenteras i kommunens 
verksamhetssystem. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 156 
Tjänsteutlåtande Revidering av gällande delegationsordning 2021-10-27. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att följande revidering görs. Revidering i delegationsordningen under 
rubrik 5. Äldreomsorg och funktionshinder enligt följande:  

− Punkt 5.1.1.1: Ärendetyp: Beslut att inleda utredning. Lagrum: 11 kap 1 § SoL. Delegat: 
Biståndshandläggare eller Administratör.  

− Förvaltningen föreslår tillägg i delegationsordningen under rubrik 5. Äldreomsorg och 
funktionshinder enligt följande:  

− Punkt 5.1.1.2: Ärendetyp: Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson. 
Lagrum: 4 kap 1 § SoL. Delegat: Enhetschef eller Administratör. 

− Punkt5. l .1.3: Ärendetyp: Begäran om utdrag ur belastnings- och misstankeregistret i 
samband med uppdrag. Lagrum: Se kommentar  

− Delegat: Enhetschef eller Administratör.  
− Kommentar: Förordning 19999: 113 4 om belastningsregister 111 8p, förordning 1999: 

1135 om misstankeregister 4§ 9p. 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ONAU § 120   Dnr 2021/000140 

 
Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa  

Beskrivning av ärendet  

Svar på motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa från Eva Abrahamsson (M), Ragnhild Selstam (M), 
Helene Stranne (M) och Jeannette Loy (M) KF 2021/000214.  
 
Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, som under pandemin har blivit än mer påtagligt. De 
som tidigare var ensamma har blivit än mer ensamma när vi ska hålla distans och inte träffas 
fysiskt. Som anhörig eller vän känner man sig många gånger maktlös. Anhöriga och närstående till 
personer med psykisk ohälsa glöms bort och får sällan något stöd.  
Som en del i arbetet mot psykisk ohälsa kan Sotenäs kommun utveckla och erbjuda anhörigstöd. 
Den som förlorat en anhörig eller nära vän i suicid löper själv en ökad risk att utveckla fysiska och 
psykiska sjukdomar och suicidalt beteende.  
Samarbete och samverkan för att stödja anhöriga och närstående kan vara en möjlig väg.  
 
I förvaltningen har ett genomgripande förebyggande arbete startats upp. Detta arbete riktar sig mot 
upplevelse av ensamhet, men också annan psykisk och fysisk ohälsa i syfte att stärka 
självständighet och välbefinnande och på så sätt fördröja behovet av insatser. Förvaltningen har 
anställt en förebyggandesamordnare, som också ska samordna frivilligverksamheter och 
anhörigstödet. Förebyggande arbetet omfattar alla åldrar och inkluderar således samtliga anhöriga. 
Att rikta anhörigstöd och frivilligarbete till utbildnings- och andra insatser kring suicid kan vara ett 
tema som utifrån kartläggning av behov kan prioriteras. Fokus på suicidprevention och stöd till 
anhöriga ligger i linje med det redan uppstartade förebyggande arbetet som Omsorgsförvaltningen 
gör. 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Ingen påverkan då arbetet är uppstartat och bedrivs inom planerad ram. Insatser i det förebyggande 
arbetet finns redan avsatta och finansieras via statliga medel.  

Regelverk  
I Socialtjänstlagen(2001:453) regleras att socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att 
förebygga, upptäcka och åtgärda risker inom socialtjänstens verksamhet. I utredningen Ju förr desto 
bättre (SOU 2018:32 förslag till ny Socialtjänstlag) påtalas att rikta om arbetet mer till 
förebyggande insatser  

Organisation och personal  
Förebyggande perspektiv kräver förändrade arbetssätt då verksamhet behöver bli proaktiv istället 
för reaktiv.  
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Forts ONAU § 120 

Hållbar utveckling  
Förebyggande arbete, som inkluderar anhöriga och frivilligorganisationer kommer vid genomslag 
att öka välbefinnande och hälsa hos Sotenäsborna, stärka självständighet och leda till att behov av 
insatser fördröjs. Det innebär att på lång sikt kan kostnaderna sänkas.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 157 
Tjänsteutlåtande Anhörigstöd vid psykisk ohälsa, 2021-10-28 
Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa KF 2021/000214  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen Anhörigstöd vid psykisk ohälsa 
KF 2021/000214 är besvarad med att ett utbyggt förebyggande arbete har startats upp, vilket 
inkluderar anhöriga och frivilligorganisationer.  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige  
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ON § 121    Dnr 2021/000142 

Motion Digital teknik för social delaktighet bland äldre  

Beskrivning av ärendet  

Svar på motion Digital teknik för social delaktighet bland äldre KF 2021/000237 från Eva 
Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M) och Susanne Bergholtz (M).  
 
Sotenäs kommun har en stor del äldre invånare och där befaras ensamheten att växa till ett allt 
större problem. Under pandemin när många äldre inte kunnat träffa anhöriga eller vänner har 
ensamheten blivit än värre. Det har medfört att den psykiska ohälsan ökat. Många äldre saknar 
kunskaper i modern IT-teknik, som har visat sig vara ett bra verktyg att kunna träffas digitalt.  
Det kan vara att tillgodogöra sig information om sjukvårdens omställning till exempel hur nära vård 
fungerar, samt information om vaccinering mot covid-19 m.m.  
Att göra sociala investeringar förväntas stödja individer som riskerar att hamna i utanförskap och 
kan då minska ojämlikheten. Det främjar en hållbar utveckling och stämmer bra överens med 
globala målen (3, 11, 12,14) som Sotenäs kommun har prioriterat.  
 
Att öka kunskapen hos äldre inom teknik ligger i linje med de satsningar Omsorgsförvaltningen gör 
kring förebyggande arbete, anhörigstöd och samarbete med frivilligorganisationerna. Syftet med det 
förebyggande arbetet är att minska känslan av ensamhet och upplevelse av psykisk ohälsa, stärka 
självständighet och öka välbefinnandet för att på så sätt fördröja behovet av andra insatser från 
kommunen. Att stärka kunskapen inom teknik hos äldre ökar möjlighet till delaktighet i det 
moderna samhället, samt bidrar till att bryta isolering och ensamhet. Teknisk utveckling är också 
avgörande för hur väl kommuner kommer att kunna möta medborgarnas behov i framtiden. Det blir 
allt färre som ska hjälpa fler, personalförsörjningen är redan idag en svår utmaning, men kommer 
att ytterligare förvärras. Teknik kan ersätta traditionella arbetssätt så att resurser frigörs till där de 
verkligen behövs; i det mellanmänskliga mötet där vård och omsorg ges.  
 
Förvaltningen har från Äldreomsorgssatsningen avsatt medel för teknikutveckling och en del i detta 
som är införd är en app till dagverksamheten, där det möjliggörs en kommunikation mellan brukare, 
personal och anhöriga. Då detta fungerar mycket väl kan nu ett breddinförande ske. Förvaltningen 
behöver se över möjligheter att tillhandahålla utrustning vid ett sådant införande, samt undersöka hur 
internetuppkoppling kan ske för att detta ska få ett genomslag.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Tekniksatsningar görs med statliga medel, därav ingen kortsiktig påverkan på kommunens 
ekonomi. I det långa perspektivet kan kostnaderna öka för underhåll och drift av olika lösningar, 
men om lösningarna får avsett genomslag minskar kostnader på grund av fördröjt behov av insatser, 
samt personalresurser som har ersatts av teknik i vissa delar.  
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Forts. ONAU § 121 

Regelverk  
I utredningen Ju förr desto bättre (SOU 2018:32 förslag till ny Socialtjänstlag) påtalas att rikta om 
arbetet mer till förebyggande insatser.  

Organisation och personal  
Utökat teknikinförande ställer krav på förändrade arbetssätt och kompetenshöjning kring tekniken  

Hållbar utveckling  
Om förvaltningen hittar de förebyggande insatser samt tekniska lösningar som förebygger ohälsa 
och minska upplevelse av ensamhet, så kommer medborgarna att uppleva högre grad av 
välbefinnande och självständighet, vilket fördröjer behovet av andra insatser från kommunen.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 158 
Tjänsteutlåtande Digital teknik för social delaktighet bland äldre, 2021-10-28 
Motion Digital teknik för social delaktighet bland äldre KF 2021/000237  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motion Digital teknik för social delaktighet 
bland äldre KF 2021/000237 är besvarad med att arbete kring förebyggande insatser är uppstartat och 
där teknikutveckling finns med som en vital del. 
 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige  
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ON § 122    Dnr 2021/000124   

Remissvar Vilja välja vård och omsorg - En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)  

Sammanfattning  

Sotenäs Kommun har utsetts till remissinstans gällande betänkandet Vilja välja vård och omsorg – 
En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).  
 
Förvaltningen har följande synpunkter på utredningen:  
 
Sotenäs kommun ser att de rekommendationer som utredningen presenterar generellt är goda men 
till stora delar är sådant som redan idag genomförs. Ingen större ambitionshöjning kan utläsas i 
betänkandet.  
 
Utredningen föreslår ett maximalt tak för antalet direkt underställda medarbetare som den 
verksamhetsnära chefen med personalansvar ska ansvara för. 20–30 personer inklusive 
visstidsanställda uppges som föreslagen maxgräns. Sotenäs kommun ställer sig positiva till ett nära 
ledarskap. Dock är en statlig begränsning i kommunens möjlighet att själva besluta kring hur 
verksamheten ska organiseras, speciellt i frågor som i första hand bör avtalas mellan 
arbetsmarknadens parter, en tveksam väg att gå.  
 
Sotenäs kommun ser det som problematiskt att utredningens uppdrag och utformning helt uteslutit 
en huvudman som alltid arbetar i samverkan med kommunen i just vården om äldre. Regionen har 
ett stort ansvar kring personal och kompetensförsörjning i vården om äldre och ett tydligare krav på 
samverkan mellan de båda huvudmännen hade varit gynnande för en nationell robust kompetens- 
och personalförsörjning inom vård- och äldreomsorg.  
 
Sotenäs kommun vill peka på att personal- och kompetensförsörjning ej endast är en omsorgs- eller 
kommunal fråga utan en nationell utmaning som stat, region och kommun måste hitta gemensamma 
strategier för att möta.  

Beskrivning av ärendet  

Sotenäs Kommun har utsetts till remissinstans gällande betänkandet Vilja välja vård och omsorg – 
En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).  
 
Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (dir. 
2019:77) tillsattes den 7 november 2019. Utredningen redovisade sitt uppdrag den 16 juni 2021. 
Betänkandet innehåller rekommendationer som handlar om att höja utbildningsnivån, stärka 
ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik.  
 
Sotenäs kommun ser att de rekommendationer som utredningen presenterar till stora delar är sådant 
som redan idag genomförs. Ingen större ambitionshöjning kan utläsas i betänkandet.  
Utredningen föreslår ett maximalt tak för antalet direkt underställda medarbetare som den 
verksamhetsnära chefen med personalansvar ska ansvara för. 20–30 personer inklusive  
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Forts. ONAU § 122 

 
visstidsanställda uppges som föreslagen maxgräns. Sotenäs kommun ställer sig positiva till ett nära 
ledarskap. Dock är en statlig begränsning i kommunens möjlighet att själva besluta kring hur 
verksamheten ska organiseras, speciellt i frågor som i första hand bör avtalas mellan 
arbetsmarknadens parter, en tveksam väg att gå.  
 
De flesta av utredningens rekommendationer riktar sig till kommunerna. Detta motiveras genom att 
peka på att det är kommunerna som skapar förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning.  
Uppdraget utformades även att just endast omfatta kompetensförsörjning inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre.  
 
Vård och omsorg är ett fast begrepp som enligt Socialstyrelsens termbank beskriver åtgärder och 
insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt 
hälso- och sjukvård enligt gällande lagar. Vad gäller omsorgsdelarna, som omfattar socialtjänst och 
stöd och service till funktionshindrade, i begreppet är kommunen ofta ensam huvudman medan vad 
gäller vård, vilket omfattar hälso- och sjukvård, så är kommunen aldrig ensam huvudman. I 
utredningen har mycket fokus lagts på kompetensförsörjningen inom just vårdområdet, det är hälso- 
och sjukvårdskompetenserna som lyfts fram och belyses. Troligtvis på grund av att pandemin 
synliggjort olika brister inom just hälso- och sjukvårdsområdet samtidigt som utredningen skrevs.  
 
Sotenäs kommun ser det som problematiskt att utredningens uppdrag och utformning helt uteslutit 
en huvudman som alltid arbetar i samverkan med kommunen i just vården om äldre. Regionen har 
ett stort ansvar kring personal och kompetensförsörjning i vården om äldre och ett tydligare krav på 
samverkan mellan de båda huvudmännen hade varit gynnande för en nationell robust kompetens- 
och personalförsörjning inom vård- och äldreomsorg.  
 
Utredningen lämnar också rekommendationer till regeringen. Detta eftersom utredningen bedömer 
att utvecklingen av kompetensförsörjningen också kräver nationellt stöd. Sotenäs kommun vill peka 
på att personal- och kompetensförsörjning ej endast är en omsorgs- eller kommunal fråga utan en 
nationell utmaning som stat, region och kommun måste hitta gemensamma strategier för att möta.  
 

Förslag till remissvar  

Förvaltningen föreslår nämnden att formulera remissvar gällande betänkandet Vilja välja vård och 
omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52) utifrån 
förvaltningens synpunkter:  
1. Sotenäs kommun ser att de rekommendationer som utredningen presenterar generellt är goda men 
till stora delar är sådant som redan idag genomförs. Ingen större ambitionshöjning kan utläsas i 
betänkandet men Sotenäs kommun önskar att ambitionsnivån höjs.  
2. Utredningen föreslår ett maximalt tak för antalet direkt underställda medarbetare som den 
verksamhetsnära chefen med personalansvar ska ansvara för. 20–30 personer inklusive 
visstidsanställda uppges som föreslagen maxgräns. Sotenäs kommun ställer sig positiva till ett nära 
ledarskap. Dock är en statlig begränsning i kommunens möjlighet att själva besluta kring hur 
verksamheten ska organiseras, speciellt i frågor som i första hand bör avtalas mellan 
arbetsmarknadens parter, en tveksam väg att gå.  
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3. Sotenäs kommun ser det som problematiskt att utredningens uppdrag och utformning helt 
uteslutit en huvudman som alltid arbetar i samverkan med kommunen i just vården om äldre. 
Regionen har ett stort ansvar kring personal och kompetensförsörjning i vården om äldre och ett 
tydligare krav på samverkan mellan de båda huvudmännen hade varit gynnande för en nationell 
robust kompetens- och personalförsörjning inom vård- och äldreomsorg.   
4. Sotenäs kommun vill peka på att personal- och kompetensförsörjning ej endast är en omsorgs- 
eller kommunal fråga utan en nationell utmaning som stat, region och kommun måste hitta 
gemensamma strategier för att möta. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 159 
Tjänsteutlåtande Remissvar Vilja välja vård och omsorg- En hållbar kompetensförsörjning inom 
vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52), 2021-11-03. 
Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 
2021:52)  

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) yrkar på tillägg till remissvaret med följande innebörd: Sotenäs kommun 
önskar att man preciserar vad som menas med medicinsk kompetens. 
 
Jan Olof Larsson (S) yrkar på: 
att under punkt 2 förtydliga att de antal personer som ska vara direkt underställda ska vara 
formulerat som ett riktvärde.  
att Sotenäs kommun önskar en höjning av ambitionsnivån. 
 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) och Jan Olof Larssons (S) yrkanden och 
finner att Omsorgsnämnden antar båda. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens förslag på remissvar gällande betänkandet 
Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre 
(SOU 2021:52) med följande justeringar och tillägg:  
Sotenäs kommun önskar att man preciserar vad som menas med medicinsk kompetens. 
Punkt 2 förtydligas med att de antal personer som ska vara direkt underställda ska vara formulerat 
som ett riktvärde.  
Sotenäs kommun önskar en höjning av ambitionsnivån. 
 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef  
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ON § 123    Dnr 2019/000016   

 

Val av ny ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 
I samband med att Magnus Johansson (V) avsagt sig sitt uppdrag i Kommunala Pensionärsrådet 
föreslås Ewa Ryberg som ny ersättare i rådet.  
 
 

Omsorgsnämnden beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att välja Ewa Ryberg till ny ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. 
 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
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ON § 124    Dnr 2021/000092   

Sammanträdestider 2022 

Sammanfattning 

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2022. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska 
tidplanen och för att minska handläggningstiden.  
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. Tid för facklig samverkan är planerade mellan utskott och nämnd.  
 
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens 
och Kommunfullmäktiges sammanträden. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 152 
Tjänsteutlåtande Sammanträdestider 2022  
Arbetsmaterial sammanträden 2022  
Inlämningstider 2022 ON ONAU 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2022 för nämnden;  
27/1, 3/3, 24/3, 21/4, 2/6, 25/8, 20/10 och 17/11.  
Omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2022 för arbetsutskottet; 14/1, 17/2, 
10/3, 7/4, 19/5, 9/6, 11/8, 8/9, 6/10, 3/11 och 8/12.  
Omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2022 för facklig samverkan; 17/1, 14/2, 
7/3, 4/4, 16/5, 8/8, 3/10 och 31/10.  
Omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2022 för kommunala pensionärsrådet; 
17/3, 5/5, 15/9 och 24/11. 

Skickas till 

Förvaltningschef  
Ekonomichef  
Personalchef  
Kommunala Pensionärsrådet 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2021-11-18 §§ 115-132 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF ON_PR_KA\O   
PROT\ON\2021\ON Protokoll 2021-11-18.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 17(25) 

 

ON § 125 

     

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

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 126    

 
Rättelse av protokoll Omsorgsnämnden 2021-10-21 
Information om rättelse i protokollet från Omsorgsnämndens möte 2021-10-21 under § 101. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 127   Dnr 2021/000036 

 
Åtgärdsplan för budget i balans 

Sammanfattning 

Arbetet med åtgärdsplanen pågår utifrån att förvaltningen fått en total ramsänkning om 3,8 mnkr 
2022. Beredningsgrupper har skapats för att utreda och förbereda förändringarna. Kontinuerligt 
arbete pågår. Nämnden diskuterar delar av åtgärdsplanen.  
 
De merkostnader för Covid som inte täcks av statliga medel ska täckas av medel som nu är 
bokförda på Kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 153 
Arbetsmaterial Åtgärdsplan för budget i balans 21-24 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet  
anser att Omsorgsnämnden ska få ta del av de generella statsbidragen som Sotenäs kommun blivit 
tilldelade på grund av Covid 19. Det rör som om tiotals miljoner och förslagsvis 3 av dem skulle 
räcka långt.  
 
Ewa Ryberg (V) ställer sig bakom Lena Linkes (MP) protokollsanteckning.  

Skickas till 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2021-11-18 §§ 115-132 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF ON_PR_KA\O   
PROT\ON\2021\ON Protokoll 2021-11-18.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 20(25) 

 

ON § 128    Dnr 2021/000036   

 
Kvalitetssäkring och chefsstöd 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden arbetar för att hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Denna kvalitet kräver att 
varje funktion har utrymme i sin tjänst att utföra det arbete som funktionen är ålagd att göra. 
Omsorgsförvaltningen är mån om att alla verksamheter ska ha ett närvarande ledarskap, som leder 
och fördelar arbetet, fångar upp förbättringsområden, skapar professionella och hållbara relationer 
med sina medarbetare och följer upp utfört arbete. De administrativa uppdragen växer och kraven 
på dokumentation och rapportering är idag större än tidigare. Ett mer genomgripande arbete ska 
göras i förvaltningen kring utformningen av det administrativa chefsstödet för att det ska optimeras 
mot behovet och kopplat till detta lyfte förvaltningen en besparing om 0,5 mnkr. Situationen nu är 
att förvaltningen har en hög chefsomsättning, både till intern och extern verksamhet, vilket delvis 
beror på hög arbetsbelastning och spretigt uppdrag. Omsorgsnämnden arbetar för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och stöd till chefer behöver därför bibehållas och utvecklas. 
Omsorgsförvaltningen föreslår därför att den tidigare beslutade besparingen för 2022 om 0,5 mnkr 
stryks och äskar därmed tillskjutna medel om 0,5 mnkr.  
 
I linje med hög kvalitet och avlastning av chefer ser förvaltningen att en liten kommun som Sotenäs 
ansvarar för samma bredd av insatser som en större kommun, men helt naturligt med mindre 
resurser. Varje uppdrag får en spretighet som i sin utformning ger kvalitetsrisker. För att minimera 
dessa risker ser Omsorgsförvaltningen behov av att äska medel för 2022 för en SAS (Socialt 
Ansvarig Socionom)/ verksamhetsutvecklare om 0,6 mnkr. Detta blir en motsvarighet till den MAS 
(Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) som kommunen har och som är kopplad till 
verksamhetsutveckling inom Hälso- och sjukvårdsområdet. En SAS och en MAS arbetar på ett 
likartat sätt fast inom två olika lagrum. För Omsorgsförvaltningen innebär SAS/ 
verksamhetsutvecklarfunktionen en utökning. I dagsläget finns en utredarfunktion i förvaltningen, 
som bistår i de uppdrag förvaltningen får av nämnden, samt gör fördjupade utredningar i delar som 
förvaltningen behöver utveckla. Utredaren har till delar också hanterat SAS-uppdrag utöver 
utredningsuppdragen. Belastningen har varit hög på utredarfunktionen sedan Omsorgsförvaltningen 
med allt högre tempo riktar sig mot och antar framtidens utmaningar. Utredaruppdraget är i sin 
nuvarande form inte hållbart om kvaliteten ska kunna säkerställas. En SAS är en tillsynsfunktion, en  
kvalitetssäkrare av verksamhet och en funktion som skapar rutiner och riktlinjer, håller dem aktuella och 
följer upp att arbetet bedrivs utifrån Socialtjänstlagen. En SAS/ verksamhetsutvecklare blir en 
stödstruktur för förvaltningen som säkerställer kvalitet och uppföljning av både egen och privat regi. 
Medan en utredare arbetar på djupet arbetar en SAS/ verksamhetsutvecklare med uppföljning av arbete 
och med siktet framåt. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Med utebliven besparing om 0,5 mnkr administration och 0,6 mnkr SAS (Socialt Ansvarig Socionom)/ 
verksamhetsutvecklare blir äskandet en utökning med 1,1 mnkr. 
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Forts. ONAU 128 

Regelverk 
Arbetsmiljölagen 1977:1160  
2 §  
Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa 
eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall 
ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.  
Socialtjänstlagen 2001:453  
1 §  
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda 
får det stöd och den hjälp som de behöver.  
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596).  
3 a §  
Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och 
missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet. 

Organisation och personal  
Chefsstöd och kvalitetssäkring skapar struktur och möjliggör för chefer och medarbetare att utföra 
sina uppdrag på ett ändamålsenligt sätt.  

Hållbar utveckling  
Att bedriva verksamhet med hög kvalitet som följs upp löpande minimerar kvalitetsbrister som 
utöver mänskligt lidande även får ekonomiska konsekvenser.  
Medborgarna får de insatser de har rätt till och upplevelsen av välbefinnande ökar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 154 
Tjänsteutlåtande Äskade medel för Omsorgsnämnden 2022 avseende chefsstöd och SAS (Socialt 
Ansvarig Socionom) 2021-10-26. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens äskade av medel för 2022 om 1,1 
mnkr.  

Skickas till 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 
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ON § 129       

 
 
Information från omsorgsförvaltningen 
Förvaltningsekonomen redovisar helårsprognosen efter oktober.  
 
Biståndsenheten förstärks just nu med hjälp av konsulter. Rekrytering av biståndshandläggare är på 
gång. Omsorgsförvaltningen upplever fortsatta resursproblem inom organisationen. 
 
Det förebyggande arbetet har nu tagit fart igen efter en kortare paus. Samarbete med KIF för att 
fånga upp barn och ungdomar främst i ålder 9-13år. 
En lägenhet kommer att ordnas där kommuninvånare som behöver hjälp och stöd kan möta olika 
personer från kommunen.  
 
Den nytillsatta Hälsosamordnaren genomför en kartläggning inom hemtjänsten med avseende på 
hälsa. I samarbete med Tumlaren skapas ett program för att uppnå bättre hälsa för de anställda.  
 
Hunnebohemmet mottager mycket frågor från allmänhet och politiker angående ombyggnationen. 
En informationsplattform kommer att skapas där information kommer att finnas.  
 
Våra restriktioner med anledning av Covid 19 ligger kvar. Vi följer de nationella riktlinjer som 
finns. Så fort det finns möjlighet kommer våra verksamheter att öppna upp igen.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 130 

 
Frågor till förvaltningschefen 
 

Bryggans framtid 

Kommer verksamheten vid Bryggan att stängas?  
Förvaltningschefen svarar att Bryggan matchar inte behovet av den verksamhet man skulle vilja 
bedriva. Kompetenscentrum har lediga lokaler som skulle passa bättre för verksamheten. Viss 
personal finns redan på plats där och samverkan kan uppnås på ett positivt sätt. 
Bryggan ska användas för annan verksamhet utanför Omsorgsförvaltningens verksamhet.  
 
 

Försörjningsstöd 

Vad ställer vi för krav på motprestation för att få försörjningsstöd beviljat? 
Förvaltningschefen informerar om att när man ansöker om stöd måste man medverka i möten med 
arbetsmarknadsenheten som är tänkt att leda till arbete eller andra aktiviteter. 
 

Ovaccinerad personal 

Hur hanterar vi ovaccinerade personer i patientnära arbete?  
Förvaltningschefen informerar om att det i dagsläget inte finns några möjligheter att ta reda på vilka 
som är ovaccinerade. I och med detta så görs det inga åtgärder.  
 

Språkkrav inom omsorgsverksamheten. 

Har vi språkkrav för våra anställda inom omsorgsförvaltningen?  
Förvaltningschefen informerar om att det för tillsvidareanställda finns krav på att kunna skriva och 
tala svenska obehindrat. Detta krav är svårt att leva upp till under sommaren då det krävs mycket 
extra personal. Då personalbrist föreligger blir det viktigt att på alternativa sätt kunna få personer i 
verksamheten som har tillräckligt kompetens.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma 
tillsammans med handläggare för försörjningsstöd till nämnden i januari 2022 för att berätta om 
verksamheten. 
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ON § 131   Dnr 2021/000006    

 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 

- Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott: 
 2021-11-04 

 
- Individ- och familjeomsorgen – juni-juli  nr 651-658 
  

 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 132   Dnr 2021/000005 

 
Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Protokollsutdrag KSTU 2021-11-09 § 72, Tillgänglighetsstrategin 
Motion - förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen 
inom äldreomsorgen, protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124 
Samverkansgruppens protokoll - 2021-11-08 
Beslut om delegation socialsekreterare – 2021-11-05 
Motion-Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor. 
Motion – Hälsoschema 
Motion – Social utsatthet 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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