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Justerare Jan-Olof Larsson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 23 augusti 2017, kl 13.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-08-22 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-08-23 – 2017-09-14. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 50   ON 2017/75 

 
Ung omsorg 
 
Ung Omsorg startade sommaren 2007 av två pojkar som just tagit studenten. De hade själva kontakt 
med äldreomsorgen genom mor- och farföräldrar och insåg att många äldre inte fick regelbundna 
besök från närstående. Det i kombination med att det kan vara svårt för unga att hitta ett 
meningsfullt och utvecklande extrajobb lade grunden för idén Ung Omsorg. 
De bestämde sig för att möjliggöra möten mellan generationer och 
skapa det dom kallar "Welfare 2.0. " 
”Vår vision är att skapa meningsfulla möten mellan generationer 
och ge unga en utvecklande start i arbetslivet.” 
Att göra ett pilotprojekt Ung Omsorg ger förvaltningen möjlighet att stärka ett rikt fritids- och 
kulturutbud på särskilda boenden även på helgerna och samt erbjuda ungdomar i kommunen ett 
meningsfullt första arbete.  
 

Beslutsunderlag 

Äldreomsorgschefens tjänsteutlåtande 2017-08-01. 
Omsorgsnämndens arbetsutskottets protokoll 2017-08-17 § 163. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom projekt Ung Omsorg under 1 år under förutsättning att  
kostnaderna inte belastar omsorgsförvaltningens budget. 
 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-08-22| §§ 50-66 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\17\on170822.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 4(21)
 

 
 

ON § 51 

 
Redovisning av sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen 
Monika Bensköld, personalutvecklare, informerar om sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen 
Sotenäs kommun under tiden januari – augusti 2017. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 52   ON 2017/57  

 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 
 
Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har ett Samarbetsavtal för 
försörjning av personliga hjälpmedel, som bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan 
vårdgivare och Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. Ansvarsfördelningen 
regleras i gällande hälso- och sjukvårdsavtal.  
 
Nuvarande samarbetsavtal gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30. Utförare är Regionservice 
genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. Om en ny överenskommelse om 
fortsatt samarbete inte tecknas upphör nuvarande avtal att gälla från 2017-10-01.  
 
Samrådsorganet (SRO) har behandlat ärendet och har beslutat att rekommendera huvudmännen att 
teckna ett fortsatt Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel enligt Ledningsrådets 
förslag. VästKoms styrelse har beslutat att ställa sig bakom förslag till ett treårigt Samarbetsavtal 
för försörjning av personliga hjälpmedel med start 2017-10-01 och rekommenderar 
kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlemskommuner att teckna avtalet med 
VGR.  

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2017-05-01. 
Omsorgsnämndens arbetsutskottts protokoll 2017-06-15 § 98. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till att teckna ett treårigt Samarbetsavtal för 
försörjning av personliga hjälpmedel med Västra Götalandsregionen, med start 2017-10-01. 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 53    ON 2017/71      

 
Delegation om avgiftsbefrielse för matkostnad vid fullständig 
näringstillförsel i form av dropp  
 
Vid beslut om korttidsvistelse/särskilt boende förekommer att omsorgstagare inte kan inta någon 
kost utan näringstillförseln sköts via dropp som är ordinerad av läkare. Detta medför ingen kostnad 
för Sotenäs kommun. I tillämpningsreglerna för avgifter inom äldreomsorgen framkommer att vid 
beslut om korttidsvistelse/särskilt boende ska en kostnad för mat debiteras. För korttidsvistelse med 
112 kr/dygn och 3.354 kr/månad i särskilt boende. I Sotenäs kommuns tillämpningsregler för 
avgifter inom äldreomsorg, finns ej beslut om att omsorgstagare med fullständig näringstillförsel i 
form av dropp, ska befrias från avgift för matkostnad. 
 
För att underlätta för den enskilde omsorgstagaren att slippa överklaga matkostnaden till 
omsorgsnämnden, bör avgiftsbefrielse för omsorgstagare med fullständig näringstillförsel på 
ordination, delegeras till avgiftshandläggare. Avgiftshandläggaren kan i dialog med ansvarig 
sjuksköterska på boendet, få vidimerat att omsorgstagaren har fullständig näringstillförsel enligt 
ordination. 
 

Beslutsunderlag 

Avgiftshandläggarens tjänsteutlåtande 2017-05-19. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-06-15 § 99. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att avgiftshandläggare inom omsorgsförvaltningen kan ge 
avgiftsbefrielse för matkostnad vid beslut om korttidsvistelse/särskilt boende, då fullständig 
näringstillförsel i form av dropp har ordinerats av läkare till omsorgstagaren. 

 

Skickas till 
Omsorgsnämnden 
Avgiftshandläggare 
Enhetschef 
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ON § 54   ON 2017/79 

 

Riktlinjer gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till 
ensamkommande ungdomar med permanent uppehållstillstånd 
 
Ersättningsreglerna för ensamkommande ungdomar förändras per 2017-07-01. Enligt de nya 
reglerna kan kommunerna endast få ersättning för ekonomiskt bistånd som utbetalats till ungdomar 
mellan 18 och 21 år som inte får studiehjälp. Studiehjälp utbetalas som längst till vårterminen det år 
ungdomen fyller 20 år.  
 
Sotenäs kommun har tidigare valt att inte betala ut försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till 
ensamkommande ungdomar med anledningen av att man ville förhindra ett tidigt bidragsbehov. 
Istället har man betalat ut "månadsbidrag" till ungdomarna. Men ska kommunen kunna begära 
ersättning efter 2017-07-01 krävs en förändring vad gäller de ungdomar som är mellan 18 och 21 år, 
bor i eget boende och inte går i gymnasieskolan samt för de som fortfarande går i gymnasieskolan 
efter vårterminen det år de fyller 20 år.  
 
Enligt föreskrifter för socialtjänsten och kommunens riktlinjer så medges inte försörjningsstöd 
under tid som man studerar i normalfallet. För att Individ- och familjeomsorgen ska kunna bevilja 
försörjningsstöd till de ensamkommande ungdomar som avses krävs ett tillägg till de gällande 
riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.  
 

Beslutsunderlag 
1:e socialsekreterarens tjänsteutlåtande 2017-05-31. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-06-15 § 100. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden antar riktlinje för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till ensamkommande 
ungdomar med permanent uppehållstillstånd.  
 

 

Skickas till  
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 55 ON    2017/63 

 

Tilldelning av tidsbegränsad delegation för 1:e socialsekreterare 
 
Inom Individ- och familjeomsorgen ska inrättas en 100% tjänst som 1:e socialsekreterare.  
Till dess att rekrytering kan göras kommer två personer i den befintliga personalgruppen att  
dela på uppdraget under perioden 2017-05-01 - 2017-10-31. 
 
Befattningsnivån 1:e socialsekreterare finns inte i delegationsordningen för Omsorgsnämnden, 
vilket innebär att dessa två personer saknar delegation tills dess att delegationsordningen ändras  
och fastställs. 
 
För att organisationsförändringen ska få den önskade effekten och 1:e socialsekreterarna tar över 
den operativa delen av arbetsledningen krävs att 1:e socialsekreterarna kan besluta i individärenden 
inom Individ- och familjeomsorgen. Förvaltningens förslag är att tilldela 1:e socialsekreterarna 
samma delegationsnivå som enhetschef, men enbart i de delar av delegationsordningen som rör 
individärenden inom Individ- och familjeomsorgen. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2017-04-26. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-05-11 § 82. 

Omsorgsnämndens beslut   
Omsorgsnämnden beslutar att Erika Krylberg, 750520-4987, och Emma Hansson, 890605-4963, 
under perioden 2017-08-31 till 2017-10-31 tilldelas delegationsnivån enhetschef i individärenden 
inom Individ- och familjeomsorgen. 
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsnämnden 
Enhetschef IFO 
Erika Krylberg 
Emma Hansson 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-08-22| §§ 50-66 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\17\on170822.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(21)
 

 
 

ON § 56   ON 2017/65      

 
Internkontrollplan Omsorgsförvaltningen 2017 
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.  
 
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  
 
Kontroll av rutin, policy etcetera ska alltid göras av person som inte är ansvarig för den samma. 
Förvaltningar kan med fördel utföra internkontroll för varandra.  
 
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontroll-plan.  
 
Internkontroll skall 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.  
 
 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-04-10. 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-05-11 § 97. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgsförvaltningens förslag till internkontrollplan.  
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 57   ON 2017/64      

 
Uppdaterade Kvalitets- och värdighetsgarantier i 
Omsorgsförvaltningen  
Omsorgsnämnden antog Kvalitets- och värdighetsgarantier för ett antal av omsorgsförvaltningens 
verksamheter år 2012. Dessa uppdaterades senast 2014.  
 
Kvalitets- och värdighetsgarantierna har nu återigen uppdaterats i samtliga av de verksamheter där 
garantier upprättades 2012. Samtliga berörda enhetschefer har varit med vid uppdaterandet av 
garantierna.   
 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-05-02. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-05-11 § 96. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta uppdaterade kvalitets- och värdighetsgarantier.  
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 58   ON 2017/70 

 
Antagande av styrande verksamhetsmål och verksamhetsplan för 
omsorgsförvaltningen 2017-2018 
 
En programförklaring är politiskt antagen för mandatperioden 2015-2018. Förvaltningen ska årligen 
inkomma med en verksamhetsplan utifrån dessa mål. 
 
Förvaltningen har tagit fram styrande verksamhetsmål och en verksamhetsplan utifrån dessa som 
ska gälla för 2017-2018.    
 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-05-18. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-17 § 166. 
Styrande verksamhetsmål och verksamhetsplan för omsorgsförvaltningen 2017-2018, 2017-08-21. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till styrande verksamhetsmål och 
verksamhetsplan för 2017-2018. 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 59   ON 2017/98   

 
Rapport - Framtida boende för äldre 

Beskrivning av ärendet 

Referensgruppen har arbetat med utgångspunkt från äldreomsorgsplanen.  
Målet har varit att utreda möjligheten till ett ökat antal platser för insatsen vård- och 
omsorgsboende/ särskilt boende samt skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. 
 
I referensgruppens uppdrag har det ingått att diskutera: 
Framtida ägandeform. 
Behov av boende för äldre. 
En reviderad prognos av antal lägenheter på särskilt boende/vård- och omsorgsboende samt 
korttidsvård. 
Förslag på ersättningslokaler för verksamheter som flyttas på grund av ombyggnation till 
lägenheter. 
Beakta anhörigplanens beslut om en anhöriglägenhet. 
 
Ett urval av referensgruppens rekommendationer: 
Referensgruppen förordar att en revidering sker av antaget mål om 164 platser på särskilt 
boende/vård- och omsorgsboende i äldreomsorgsplanen. Framtagen idéritning utan någon 
tillbyggnad medger 145 lägenheter varav 38 lägenheter är möjliga för parboende. Referensgruppens 
rekommendation är att erbjuda 145 lägenheter för vård- och omsorgsboende/särskilt boende 
inklusive korttidsvård i ett första skede, med anledning av framtagna prognoser och antaganden. 
Referensgruppen förordar att en planprocess bör starta snarast för en eventuell framtida tillbyggnad, 
vilket då möjliggör en utbyggnad om ytterligare 20 lägenheter. 
 

Bankeberg omvandlas till ett boende för äldre, vilket byggs och förvaltas av Sotenäsbostäder. 
Villkoret ska vara att kommunfullmäktiges beslut efterlevs, enligt KF § 24 KA 2016/193 och KSAU 
§75 KA 2017/628. Bankeberg används som ett av de tillfälliga evakueringsboendena i samband med 
renovering av Hunnebohemmet under ca 18 månader, därefter ett permanent boende för äldre. 
 
Sotenäsbostäder AB rekommenderas att bygga en första etapp om 16 lägenheter invid Kvarnberget 
vilka används som evakueringsboende till dess Hunnebohemmet är ombyggt. Sammanlagt skapar 
Bankeberg och en nybyggnation invid Kvarnberget ett 50-tal boendeplatser/lägenheter för 
evakueringsboende. 

 
Referensgruppens rekommendation är att kommunstyrelsen avsätter medel i 2018 års budget om 
500 000 kronor. För ombyggnad av Hunnebohemmet föreslås investeringsmedel om 52 650 000 
kronor fördelat över åren 2019-2021. 
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Forts ON § 59  ON 2017/98 

 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-06-22. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-17 § 170. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom referensgruppens rekommendationer.  
 
Omsorgsnämnden överlämnar rapport- Framtida boende för äldre - till kommunstyrelsen. 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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ON § 60   ON 2017/70 

 
Uppföljning styrande verksamhetsmål och verksamhetsplan för 
omsorgsförvaltningen 2017-2018 
 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram uppföljning av styrande verksamhetsmål och en 
verksamhetsplan som ska gälla för 2017-2018.    
 
 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av styrande verksamhetsmål och en verksamhetsplan som ska gälla för 2017-2018, 
2017-05-12. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-17 § 167 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgsförvaltningens uppföljning av styrande 
verksamhetsmål och verksamhetsplan för 2017-2018. 
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ON § 61   ON 2017/90 

 
Motion gällande återinförande/införande av Fixar-Malte, en 
biståndsbedömd tjänst i Folkhälsans tjänst för brukare inom 
Omsorgsförvaltningens vårdområden. 
 
Lena Linke Miljöpartiet förordar att en s.k fixar Malte införs som en biståndsbedömd tjänst för 
brukare inom Omsorgsförvaltningens vårdområden  

Bakgrund  

Personer med någon form av funktionsnedsättning kan ha svårigheter att klara av vissa av de 
uppgifter som kan krävas eller behövas i hemmet. Det kan vara allt från att byta gardiner, putsa 
fönster, byta glödlampor, skotta snö, klippa gräs m.m.  

Beskrivning av ärendet 

Att få stöd och hjälp med uppgifter som krävs i hemmet kan innebära att enskilda klarar att bo kvar 
längre i sitt eget hem, minska risken för fallskador och öka den sociala samvaron.  

Yttrande från Omsorgsförvaltningen  
Omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget men gör bedömningen att det inte är en insats 
som ska biståndsbedömmas. Det ingår inte i s.k skälig levnadsnivå att få hjälp med de tjänster som 
en fixar Malte kan erbjuda. Omsorgsförvaltningen har heller ingen verksamhet som skulle kunna 
utföra de beskrivna uppdragen. Omsorgsförvaltningen förordar därmed att frågan utreds av 
Arbetsmarknadsenheten. 
  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-06-13. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-17 § 169. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till intentionen med motionen men kan inte inom eget 
ansvarsområde eller tilldelad ram bifalla motionen.  
Omsorgsnämnden föreslår att motionen utreds av Arbetsmarknadsenheten. 
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ON § 62   ON 2017/94 

 
Åtgärdsplan Migrationsverket, Polisen och Sotenäs kommun 
 
För att främja en positiv samhällsbyggnadsutveckling ur integrationssynpunkt har polismyndigheten 
i Västra Götaland, migrationsverket och kommunerna i området arbetat med åtgärdsplaner utifrån 
varje kommuns situation. 
 
Åtgärdsplan för Sotenäs kommun föreslås antas av kommunstyrelsen.  
 
Planen är antagen inom Polismyndigheten och migrationsverket.  
 
Planen är en planering för dagsläge men också för ev framtida scenarier. 
 

Beslutsunderlag 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande 2017-07-11. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-17 § 171. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar föreliggande åtgärdsplan.  
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ON § 63   ON 2017/66  

 
Budgetuppföljning t om juni 2017 
  
Omsorgsförvaltningen kommer inte att nå en budget i balans 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 och det finns risk att det blir en övertalighet så att uppsägningar blir 
aktuella.  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. Sommaren har varit 
mycket svårrekryterad och det har inneburit ökade kostnader för både sjuksköterskor och 
undersköterskor i form av bemanningsföretag, övertidsarbete och semesteravtal. Det finns risk att 
korttidsfrånvaron ökar då många medarbetare varit hårt belastade under sommaren. 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. Korttidsjukfrånvaron är fortsatt hög och ett 
arbete pågår med att komma tillrätta med ohälsotalen.  
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-08-03. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-17 § 164. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för 
att minimera underskottet. Oppositionen ställer sig inte bakom punkten i åtgärdsplanen om att höja 
heltidsmåttet för nattarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-08-22| §§ 50-66 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\17\on170822.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
18(21)

 

 
 

ON § 64    ON 2017/52 

 
Budget 2018 
 
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja arbetet med budget för 2018. Uppdraget är att 
minska verksamheten med 2% vilket är ca 4,4 mkr. Förvaltningen kommer inta att kunna 
genomföra en minskning med 4,4 mkr utifrån verksamhetens behov men en minskning med 2,1 mkr 
är rimlig.  
 
Omsorgsförvaltningens prognos för 2017 visar på ett underskott med ca 7 mkr trots överskott inom 
verksamheten för ensamkommande. En anpassning av verksamheten pågår främst beroende på att 
behovet av hemtjänstinsatser minskat. Omställningsarbete pågår.  
 
I uppdraget inför budget 2018 ska en minskning av kostnaderna föreslås. I budgetanvisningarna 
beskrivs följande: 
 
Budgetunderlaget skall omfatta nettobudget för nuvarande verksamhet, samt förslag till 
utökningar/besparingar. Det är viktigt att respektive nämnd ger förslag till hur eventuella 
utökningar inom ett område kan finansieras genom prioriteringar inom det egna ansvarsområdet. 
 
För att ge kommunfullmäktige möjlighet till prioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas 
budgetramar samt mot bakgrund av dels den stora osäkerhet som råder kring kostnadsutvecklingen 
och vikande skatteunderlagstillväxt 2019-2020 skall underlagen från nämnderna innehålla 
redovisning över möjliga åtgärder och konsekvenser av en minskning med 2 % jämfört med 2017.  
 
Omsorgsförvaltningen har i dagsläget ingen kö till särskilda boenden. I äldreomsorgsplanen är 
inriktningen att Kvarnbergets äldreboende och Hunnebohemmet ska vara ett särskilt boende och 
Bankeberg ett boende för äldre efter ombyggnad. Arbetet med en förändring av Bankeberg pågår.  
 
Hemtjänstens förändring är svår att förutse och inte minst minskningar av personalresurser då 
behovet av insatser kan minska snabbt.  
 
Omsorgsförvaltningen har också behov av utökning av verksamheten inom individ och 
familjeomsorgen med en förste socialsekreterare och en utökning av budgetramen för köpta platser 
inom IFO och funktionshinder. 
 
Omsorgsförvaltningen behöver se över möjligheten att höja avgiftsutrymmet där det är möjligt för 
att öka förvaltningens intäkter. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-08-03. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-17 § 165. 
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Forts ON § 64  ON 2017/52 

 

Yrkande 

Birgitta Granström (S): föreslår tillägget att det i budget för 2018 ska avsättas ytterligare 2 Mkr  
för heltider och 2 Mkr för högre grund bemanning. Förslaget finansieras genom avveckling av  
LOV.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Granströms (S) yrkande och finner att omsorgsnämnden 
antar Birgitta Granströms (S) yrkande 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgsförvaltningens förslag till budgetram för 2018 med 
tillägget att det i budget för 2018 ska avsättas ytterligare 2 Mkr för heltider och 2 Mkr för högre 
grund bemanning. Förslaget finansieras genom avveckling av LOV.  
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ON § 65     

 
Anmälningsärenden  
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende. 
Beslut från IVO 2017-06-26, anmälan om Lex Sarah. 
Anmälan om Lex Sarah 2017-06-09. 
Kvartalsrapport IVO, kvartal 1/4 - 30/6 2017. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-04-20 § 31, 48. 

Omsorgsnämndens beslutar 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 66       

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-11 §§ 81, 83-95, 2017-06-15 §§ 101-130, 132, 
2017-08-17 §§ 133-162. 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, maj-juni 2017, nr 236-252.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,  
maj-juli 2017, nr 506-568. 
Färdtjänstärenden, maj-juli 2017, nr 63-68. 
Bostadsanpassning, nr 121-1143. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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