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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45 - 12.00. Ajournering kl. 10.50 - 11.00, 11.10-11.20

Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Kenny Thärnström (L)
Britt Lindgren (C)
Birgitta Granström (S)
Lill Grimani (KD)
Jan-Olof Larsson (S)
Magnus Johansson (V)

Närvarande
ersättare

Mathias Bruno (M)
Stig Roos (S)

Övriga deltagare

Anita Mattisson, tf förvaltningschef
Mariann Lundin, avdelningschef, §§ 81-86
Anna Jansson, utredare, §§ 81-86
Eva Bergqvist, ekonom §§ 81-89
Maria Edlund, enhetschef, §§ 87-90
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Magnus Johansson

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 27 april 2018, kl 15.00.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Magnus Johansson

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2018-04-26 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-04-27 – 2018-05-21.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson
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ON § 81

Information om förslag om förenklad biståndsbedömning
Anna Jansson, utredare, informerar om förslag till ändring i Socialtjänstlagen om förenklat
beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre.
Kommunerna föreslås få befogenhet att under vissa förutsättningar kunna bevilja äldre personer
vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregående individuell biståndsprövning.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 82

ON 2018/45

Utdragen asylprocess för ensamkommande över 18 år
Kommunstyrelsen tog 2017-05-17 beslut om att erbjuda asylsökande ensamkommande unga som
blir 18 år fortsatt bostad i kommunen under asylprocessen.
Omsorgsnämndens arbetsutskott diskuterade 2018-03-08 utdragen asylprocess för ensamkommande
unga över 18 år. Omsorgsförvaltningen fick då i uppdrag att "utreda hur en utdragen asylprocess för
ensamkommande över 18 år ska finansieras" samt att "utreda hur länge det ska vara möjligt att få
bistånd med stödboende för asylsökande över 18 år".

Gruppen ensamkommande unga som blir 18 år är en grupp som har vuxit snabbt, både i kommunen
och i landet i stort. De som tillhör den aktuella gruppen i Sotenäs kommun har fått beslut i sina
asylärenden. 1 av de 20 personer som blev 18 år 2017 fick beslut om uppehållstillstånd i första
instans (Migrationsverket). Övriga 19 personer har fått avslag. Avslagsbeslut vinner laga kraft först
när ärendet är prövat i högre instans (Migrationsdomstolen och eventuellt
Migrationsöverdomstolen) om den enskilde har överklagat sitt beslut, vilket samtliga har gjort.
Enligt Förvaltningsrätten i Göteborg är handläggningstiden för dessa mål 11-15 månader. Samtliga
som får avslag i andra instans förväntas överklaga även till Migrationsöverdomstolen. Där förväntas
majoriteten bli nekade prövotillstånd. Detta fördröjer asylprocessen ytterligare.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-03-13.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-05 § 74.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden förtydligar att antagna "Riktlinjer för myndighetsutövning gällande asylsökande
ensamkommande ungdomar som blir 18 år" gäller som längst till dess att den unge fyller 21 år.
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förlänga beslutet "att ge ekonomiska
förutsättningar till ansvarig nämnd att följa föreslagna riktlinjer för 2017-2018" att gälla
även för år 2019.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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ON § 83

ON 2018/4

Internkontrollplan
Syftet med internkontrollplanen är, enligt Reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011-06-16, att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfreds-ställande
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.
Enligt 8 § ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Internkontrollplan ska minst innehålla:
Genomförd riskbedömning (riskanalys)
Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
När uppföljningen ska rapporteras till nämnden
Förvaltningar kan med fördel utföra internkontroll för varandra.
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontrollplan.
Internkontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är
viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. Dessa
kan med fördel beröra målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tidplan
Respektive nämnd ska anta sin internkontrollplan för innevarande år under perioden april - maj
2018. Respektive nämnd behandlar återrapportering av årets interna kontroll under oktober 2018.
Varje nämnd ska senast i december rapportera resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2018 beslutat om två kontroller som gäller för
kommunstyrelsen och samtliga nämnder:
Lönekostnader
Dokumentation vid direktupphandling över 100 000 kr
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Forts ON § 83

I omsorgsförvaltningens plan för intern kontroll 2018 framkommer förslag på tre kontrollpunkter
specifika för förvaltningen där omsorgsnämnden föreslås besluta att välja en av dessa kontrollpunkter
till årets intern kontrollplan. De föreslagna punkterna är
a) Avtalsundertecknande
b) Val av hemtjänstutförare
c) Dokumentation vid utredningar
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-02-12.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-05 § 75.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar omsorgsförvaltningens plan för intern kontroll 2018.
Omsorgsnämnden väljer a) Avtalsundertecknande och b) Val av hemtjänstutförare
av de tre förslagspunkterna presenterade av förvaltningen.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 84

ON 2018/46

Åtgärder utifrån Revisionsrapport mars 2018
Bakgrund

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 5 mars antagit Grundläggande granskning av
kommunstyrelsen och nämnderna i Sotenäs kommun 2017. Rapporten översändes till
omsorgsnämnden med önskemål om att senast den 31 maj 2018 erhålla ett svar på vilka åtgärder
som kommunstyrelsen och nämnderna ämnar vidta utifrån de rekommendationer som redovisas i
rapporten.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderades omsorgsnämnden att:
- Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner och förankras i verksamheten
- Stärka bedömning och prognos av måluppfyllelse avseende fullmäktiges mål
- Tillse att den interna kontrollen stärks genom att dokumentera den övergripande riskanalysen.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har upprättat en skrivelse med de svar som kommunrevisionen önskar.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-03-14.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-05 § 76.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att skicka förvaltningens beskrivning av åtgärder som svar till
kommunrevisionen.
Skickas till

Omsorgsförvaltningen
Kommunrevisionen
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ON § 85

ON 2018/48

Verksamhetsmål 2018 - Delårsuppföljning
Omsorgsnämnden har antagit verksamhetsmål - och plan för 2018. Omsorgsförvaltningen redovisar
delårsuppföljning av antaget styrdokument verksamhetsmål - och plan.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-03-14.
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-04-05 § 77.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 86

ON 2018/

Budgetuppföljning t om mars 2018
Alla enheter ska följa de ekonomiska styrprinciperna som innebär att ha en budget i balans. Arbetet
med anpassning för att få en budget i balans pågår.
Institutionsplaceringar och Korttidsenheten visar på underskott.
På Korttidsenheten finns det svårigheter att få ut de s.k R turerna till annan verksamhet. Inom IFO
och myndighetsavdelningen SoL och LSS finns behov av att köpa platser till personer med särskilda
behov där dygnskostnaden och antalet dygn är högre än budgeterat. Betaldagarna på sjukhuset har
ökat. Inom IFO har försörjningsstödet ökat något.
Hemtjänstens utförare anpassar verksamheten till beställda timmar.
Rekrytering till sommaren pågår och som tidigare år är det svår rekryterat för både sjuksköterskor
och undersköterskor. Ett arbete pågår med att komma tillrätta med ohälsotalen.
Exempel på åtgärder för att nå en budget i balans

* anpassning till beställda timmar i hemtjänsten
* anpassning av schema på Korttidsenheten
* översyn av hälso- och sjukvårdsavtal avseende hälso- och sjukvårdsinsatser för köpta platser som
kan innebära att regionen får betala viss del av kostnaden
* minska personal där det är möjligt
* få ut R turerna mer effektivt
* vakanshållning av tjänster eller del av tjänst där det är möjligt
* arbete med ohälsotalen pågår i alla verksamheter
Beslutsunderlag

Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-04-12.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att
minimera underskottet.
Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 87

ON 2018/1

Budget 2019
Omsorgsförvaltningen har behov av utökning av budgetanslagen inför 2019. Inom äldreomsorgen
har stimulansmedel gjort det möjligt att ha en någorlunda rimlig bemanning men det är oklart om
det blir stimulansmedel 2019. Individ och familjeomsorgen kommer sannolikt att ha behov av att
köpa platser även 2019.
Det finns ett stort utbildningsbehov inom förvaltningen och därmed behöver utbildningsanslagen
öka så att både utbildningssatsningar och vikariekostnader finansieras.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att ge omsorgsnämnden kompensation för asylsökande
ungdomar över 18 år för 2018 och om antalet personer kvarstår behöver omsorgsförvaltningen även
kompensation kommande år.
Det är mycket svårt att göra en bedömning av behovet av budgetanslag i ett så tidigt skede av 2018.
Förvaltningen kommer under året att arbeta med att försöka göra anpassningar i befintlig
verksamhet där det är möjligt. Förvaltningen ger förslag på anpassningar på 2 % på att lägga ner
icke lagstadgad verksamhet.
Beslutsunderlag

Bitr förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-03-22.

Ajournering begärs.
Yrkande

Kenny Thärnström (L) och Nils Olof Bengtson (M): föreslår att besparingar görs med 1.026 tkr
avseende anhörigsamordnare, syn- och hörselinstruktör och aktivitetssamordnare samtidigt som
ramökning beviljas med 2.924 tkr avseende höjd grundbemanning, arbetskläder och
kompetensutveckling .

Birgitta Granström (S) m fl: Avslag på förvaltningens förslag om 2% besparingar.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Kenny Thärnström (L) m fl förslag och Birgitta Granströms (S)
m fl förslag och finner att omsorgsnämnden antar Kenny Thärnströms (L) m fl förslag.

Birgitta Granström (S), Jan-Olof Larsson (S) och Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
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Forts ON § 87

Tilläggsyrkande 1

Birgitta Granström (S), Jan-Olof Larsson (S) och Magnus Johansson (V) föreslår att LOV avskaffas
då den ger den kommunala hemtjänsten konkurrensnackdelar och avsevärt fördyrar verksamheten.
Vår bedömning är att minst 2 Mkr kan sparas.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om omsorgsnämnden antar tilläggsyrkande1 eller om
omsorgsnämnden avslår tilläggsyrkande 1 och finner att omsorgsnämnden avslår tilläggsyrkande 1.

Birgitta Granström (S), Jan-Olof Larsson (S) och Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Tilläggsyrkande 2

Birgitta Granström (S), Jan-Olof Larsson (S) och Magnus Johansson (V) föreslår att flera
enhetschefer anställs. Max 20 anställda per chef. Förslaget finansieras genom minskad sjukfrånvaro
och bättre utnyttjande av R-turer.
Ska chefen ha möjlighet att göra uppföljning av sjukfrånvaron, ha lönesamtal, utvecklingssamtal, är
det max vad chefen hinner med. Till detta kommer boendekontakter, anhörigkontakter och sköta
den löpande verksamheten i övrigt.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om omsorgsnämnden antar tilläggsyrkande 2 eller om
omsorgsnämnden avslår tilläggsyrkande 2 och finner att omsorgsnämnden avslår tilläggsyrkande 2.

Birgitta Granström (S), Jan-Olof Larsson (S) och Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
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Forts ON § 87

Tilläggsyrkande 3

Birgitta Granström (S), Jan-Olof Larsson (S) och Magnus Johansson (V) föreslår att det ska göras
en total genomlysning, såväl ekonomiskt, som verksamhetsmässigt beträffande LOV:ens betydelse
och effekter för Sotenäs.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om omsorgsnämnden antar tilläggsyrkande 3 eller om
omsorgsnämnden avslår tilläggsyrkande 3 och finner att omsorgsnämnden antar tilläggsyrkande 3.

Tilläggsyrkande 4

Birgitta Granström (S), Jan-Olof Larsson (S) och Magnus Johansson (V) föreslår att
omsorgsnämnden utreder och säkerställer att personal i LOV-företagen är tillförsäkrade ett jämställt
och hållbart arbetsliv.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om omsorgsnämnden antar tilläggsyrkande 4 eller om
omsorgsnämnden avslår tilläggsyrkande 4 och finner att omsorgsnämnden avslår tilläggsyrkande 4.
Birgitta Granström (S), Jan-Olof Larsson (S) och Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar om att besparingar görs med 1.026 tkr avseende anhörigsamordnare,
syn- och hörselinstruktör och aktivitetssamordnare samtidigt som ramökning beviljas med 2.924 tkr
avseende höjd grundbemanning, arbetskläder och kompetensutveckling.

Omsorgsnämnden ska göra en total genomlysning, såväl ekonomiskt, som verksamhetsmässigt
beträffande LOV:ens betydelse och effekter för Sotenäs.
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ON § 88

ON 2018/53

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden
Sotenäs kommun ingår i ett e-arkivprojekt tillsammans med 14 andra kommuner. I förberedelserna
för att börja leverera till e-arkivet ingår att uppdatera nämndernas dokumenthanteringsplaner och
skapa en kommungemensam klassificeringsstruktur. Sotenäs kommuns arkivreglemente behöver
också uppdateras. Den centrala projektgruppen i Uddevalla har gett ett preliminärt besked om att
utvalda verksamhetssystem i kommunerna kommer vara redo att leverera till e-arkiv i oktober 2018.
Tidplan
1 mars - 1 augusti 2018; Arbete i förvaltningarna med förslag till dokumenthanteringsplan under
ledning av arkivansvariga och arkivredogörare, de vakanta platser som finns med arkivredogörare
ska besättas.
Planerna granskas i arbetsutskotten: KSAU 29/8, KSTU 28/8, ONAU 16/8, UNAU 23/8, BNAU
23/8, MNAU 22/8.
Planerna och gallringsbesluten antas i nämnd: KS 12/9, ON 27/9, UN 21/9, BN 6/9, MN 5/9.
27 september 2018: Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för hantering av arkiv och föreskrifter om
arkivvård som ersätter arkivreglementet.
1 oktober 2018: Planerna skickas till nämndsekreteraren för Utbildningsförvaltningen.
18 oktober 2018: Kommungemensam dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur antas i
Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-03-14 § 30.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-05 § 79.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att anta tidplan och arkivredogörare för antagande av
dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden, Sotenäs kommun.
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ONAU § 89

ON 2018/16

Riktlinje för "månadsbidrag" - bidrag till personliga kostnader för
ungdomar i kommunens stödboende
Sotenäs kommun har valt att inte betala ut försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till ung-domar i
stödboende med anledning av att man vill förhindra ett tidigt bidragsbehov. Istället har man betalat
ut "månadsbidrag" till ungdomarna. Med anledning av att verk-samheten stödboende för
ensamkommande barn och ungdomar rent organisatoriskt la-des över på Individ- och
familjeomsorgen vid årsskiftet 2017/2018 framkom att detta arbetssätt har fungerat, men att tydliga
riktlinjer och rutiner saknas. Med anledning av det har riktlinje utarbetats för beslut i
Omsorgsnämnden och rutiner för fastställande i Omsorgsförvaltningen ledningsgrupp.
Beslutsunderlag

1:e Socialsekreterarens utredning 2018-03-07.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-03-08 § 59.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar riktlinje för "månadsbidrag" - bidrag till personliga kostnader för ungdomar
i kommunens stödboende.
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ON § 90

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Sekretess.
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen.
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ON 2018/5

Anmälningsärenden
Anmälan Lex Sara, 2018-04-10, 2018-04-12.
Individrapport IVO, kvartal 1/1 - 31/3 2018.
Ej verkställda beslut.
Omsorgsnämndens beslutar

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar.
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ON 2018/6

Delegationsbeslut
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-05 §§ 60-73, 78.
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, mars 2018,
nr 308-313, Dom från Förvaltningsrätten 2018-02-02.
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,
februari 2018, nr 709-724.
Färdtjänstärenden, februari 2018, nr 81-82.
Bostadsanpassning, nr 188-189.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.
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