
 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-05-11| §§ 40-49 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 12.45.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Lena Linke (MP) 
Stellan Welin (S) 
Olof Börjesson (C), §§ 41-49 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Jan-Olof Larsson (S) 
Magnus Johansson (V) 

 

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef  
Monika Bensköld, personalutvecklare, § 40  
Mariann Lundin, enhetschef 
Sanna Johansson, avgiftshandläggare, §§ 41, 44-45 
Ulla von Dolwitz, avgiftshandläggare, § 41 
Amie Stobenius, utvecklare, § 42 
Bertil Andersson, ekonom, §  
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Lena Linke 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 15 maj 2017, kl 11.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Lena Linke 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-05-11 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-05-15 – 2017-06-06. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 40   
 
Uppföljning av ohälsotal i Sotenäs kommun 
Monika Bensköld, personalutvecklare, informerar om uppföljning av ohälsotal i Sotenäs kommun 
under tiden januari – mars 2017. 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 41 
 
Information om avgifter för år 2017 inom omsorgsförvaltningen 
Mariann Lundin, enhetschef, Ulla von Dolwitz, avgiftshandläggare, informerar om avgifter för år 
2017 inom omsorgsförvaltningen. 
 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 42   
 
Utveckling/rapport angående äldreomsorgsplanen  
Amie Stobenius, utvecklare, informerar om utveckling angående äldreomsorgsplanen och rapport 
från referensgruppen för framtida boende för äldre. 

Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 43    
 
Uppföljning av äldreomsorgsplanen 
Mariann Lundin, enhetschef, informerar om omsorgsförvaltningens arbete med tre 
utvecklingsområden i äldreomsorgsplanen: 
 
-Uppsökande verksamhet 
-Matlagning av måltider i hemmet 
-Trygghetsskapande aktiviteter  

Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att till omsorgsnämndens sammanträde 
2017-08-31 redovisa Munkedals rapport vad gäller matlagning av måltider i hemmet. 
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ON § 44        
 
Överklagan, måltidskostnad, korttidsboende, Hunnebohemmet  
 
 
Sekretess. 
 
Originalprotokoll finns på kansliavdelningen. 
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ON § 45  
Delegation om avgiftsbefrielse  
Omsorgsnämnden tar upp frågan om delegation om avgiftsbefrielse avseende matkostnad vid 
fullständig näringstillförsel i form av dropp. 
 

Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att delegera till 
ordföranden/avgiftshandläggaren att besluta om avgiftsbefrielse avseende matkostnad vid 
fullständig näringstillförsel i form av dropp. 
 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 46    ON 2017/66  
     

Delårsbokslut 
Omsorgsförvaltningen kommer att ha svårt att uppnå en budget som är stabil och hållbar utifrån 
tilldelad ram för 2017. Arbetet med anpassning för att få en budget i balans pågår och det är främst 
inom hemtjänst, särskilda boenden och institutionsplaceringar som genererar ett underskott.   
Hemtjänstinsatserna har minskat under 2017 och det har varit svårt att anpassa personal till 
verksamhetens minskade behov. Ett anpassningsarbete pågår. På särskilt boende finns det 
svårigheter att få ut de s.k R-turerna till annan verksamhet och ett arbete pågår även här med stöd av 
bemanningsenheten som är nystartad. Inom individ-och familjeomsorgen (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. Inom IFO har också 
försörjningsstödet ökat.  

Beskrivning av åtgärder för att nå en budget i balans 
* omfördelning och minskning av personal i hemtjänsten 
* anpassning av schema och verksamhet särskilt boende 
* arbete med andra insatser för särskilt kostnadskrävande brukare 
* översyn av hälso och sjukvårdsavtal avseende hälso och sjukvårds insatser 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 
* se över nattavtalet 
* anpassning av antalet särskilda boendeplatser 
* vakanshållning av tjänster eller del av tjänst där det är möjligt 
* använda stadsbidrag till metodstöd och kompetensutveckling 
* arbete med  ohälsotalen pågår i alla verksamheter 
 
Omsorgsnämndens verksamheter ansvarar för vård och omsorg om äldre, funktionsnedsatta och 
insatser för grupper som i övrigt behöver särskilt stöd. Uppföljning av ekonomin efter tre månader 
visar på ett prognostiserat underskott på 8,2 mkr. Underskotten återfinns inom äldreomsorg samt 
individ- och familjeomsorg. Ett arbete pågår för att försöka nå en budget i balans inom alla områden 
där det är möjligt. Förändringar i hemtjänsten har varit svåra att förutse då verksamheten under flera 
års tid ökat till att nu minska. Omställningarbetet pågår och har hög prioritet.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-04-19. 
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Forts ON § 47   On 2017/66 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att nå 
en budget i balans. 
 
 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 47 

Handlingsplan för Bankeberg 
Nina Roos, förvaltningschef, informerar om handlingsplan för Bankeberg med anledning av beslut 
om intagningsstopp. 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 48    
 
Anmälningsärenden  
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende. 
Individrapport till IVO. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-04-20 § 31, 48. 

Omsorgsnämndens beslutar 
Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 49       
 
Delegationsbeslut 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, april 2017, nr 230-235.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,  
april 2017, nr 489-505. 
Färdtjänstärenden, april 2017, nr 61-62. 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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