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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 12.50.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kristina Frigert (M) 
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Mats Nilsson (S), §§ 2-10 
Lena Linke (MP) 
Stellan Welin (S), §§ 11-13 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Rose-Marie Ahlström (M) 
Olof Börjesson (C), §§ 2-10 
Stellan Welin (S), §§ 2-10 
 

 

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef  
Monika Bensköld, personalutvecklare, § 2 
Mariann Lundin, enhetschef, §§ 2, 6-10 
Maria Edlund, enhetschef, §§ 2, 11 
Anita Mattisson, äldreomsorgschef, §§ 2, 6-10  
Amie Stobenius, utvecklare, § 3 
Jörgen Wollbratt, drift-och projektchef, § 3      
Bertil Andersson, ekonom, § 10 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Birgitta Granström 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 27 februari 2017, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Birgitta Granström 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-02-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-02-27 – 2017-03-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 2       

 
Redovisning, sjukfrånvaro, omsorgsförvaltningen, Sotenäs kommun 
Monica Bensköld, personalutvecklare, informerar om kommunens sjukfrånvaro.  
 
Omsorgsförvaltningen samarbetar med personalavdelningen för att komma tillrätta med ohälsotalet 
inom omsorgsförvaltningen.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 3  

Fler boendeplatser, ombyggnadsplaner Hunnebohemmet och 
Kvarnberget 
Amie Stobenius, utvecklare och Jörgen Wollbratt, drift-projektchef, informerar om pågående 
planering för fler boendeplatser, ombyggnadsplaner för Hunnebohemmet och Kvarnberget 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 4   ON 2017/17       

 

Motion om bättre förutsättningar för god palliativ vård 
 
En motion har inkommit att möjlighet till palliativ sedering ska kunna erbjudas vid vård i livets slut 
inom kommunens hälso- och sjukvård och att personalen får utbildning inom ämnet. Motionärerna 
vill också ge möjlighet för patienten och dennes anhöriga att få avskildhet vid vård i livets slut på 
korttidsavdelning och särskilt boende.  
 
Palliativ sedering är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som ordineras av läkare vid vård i livets slut och 
som kräver ständig tillsyn och kontroll av vakenhetsgrad. Sedering ges i form av dropp och kan, 
beroende av vad kontroller ger vid handen, behöva justeras under tiden det pågår. För att trygga 
patientsäkerheten bör åtgärden ske vid sjukhusets palliativa avdelning där kunskap och resurser 
finns i form av läkare och sjuksköterskor i omedelbar närhet.  
 
Det finns, av ovanstående orsaker, ingen anledning att utbilda i palliativ sedering. Däremot finns 
behov av utbildning i allmän palliativ vård och möjlighet till samtal och reflektion i samband med 
vård i livets slut och därefter följande dödsfall.  
 
Möjlighet till avskildhet är idag inte tillfredsställande såvida den palliativa vården inte ges i det 
egna hemmet eller på ett särskilt boende där alla har egen lägenhet.  
På korttidsavdelningen, där några väljer att avsluta sitt liv, finns patienter med skiftande behov. Det 
blir inte den avskildhet som patient och anhöriga behöver. 
 
Vård i livets slutskede bedrivs både i ordinärt boende och särskilt boende. Många vill avsluta sitt liv 
i det egna hemmet och den önskan kan vi i de allra flesta fall tillfredsställa. 

Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteutlåtande 2017-01-19. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-09 § 13. 
 

Yrkande 

 
Lena Linke (MP) Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen,  
vad avser palliativ sedering, på grund av juridiska oklarheter och av patientsäkerhetsskäl.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lena Linkes (MP) förslag samt arbetsutskottets förslag och 
finner att omsorgsnämnden antar arbetsutskottets förslag. 
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Forts ON § 4  ON 2017/17 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, vad avser palliativ 
sedering, av patientsäkerhetsskäl.  
 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att möjligheten till särskilda rum för vård i livets 
slut och kostnader för detta beaktas i arbetet med Äldreomsorgsplanen. 
 
 
 

Reservation 

 
Lena Linke (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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ON § 5   ON 2016/101    
  

Riksnormen fördelat på olika utgiftsposter år 2017 i Sotenäs kommun 
Eftersom Socialstyrelsen sedan 2012 inte längre preciserar de olika utgiftsposterna i riksnormen så 
måste kommunerna själva ta ställning till hur de olika posterna ska fördelas. Skillnaden mellan 
riksnormen för år 2017 och år 2016 är mycket liten. Höjningen i de olika åldersgrupperna är mellan 
20 och 40 kronor och för gemensamma hushållskostnader mellan 10 och 20 kronor. 
Individ- och familjeomsorgen har arbetat fram ett förslag för utgiftsposternas fördelning. 
 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjeomsorgens tjänsteutlåtande 2016-11-30. 
Omsorgsnämndens arbetsutskottet protokoll 2017-01-12 § 1. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden fastställer individ- och familjeomsorgens förslag "Riksnormen fördelat på olika 
budgetposter år 2017 - Sotenäs kommun". 

 

 

Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 
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ON § 6   ON 2016/102     

 

Vägledning för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen - Omsorg 
om äldre- och personer med funktionsnedsättning 
 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram en vägledning för myndighetsutövning enligt 
Socialtjänstlagen. 
 
Omsorgsnämnden i Sotenäs kommun ansvarar för insatser till äldre- och funktionshindrade i 
kommunen. Vägledningen är en definition av vad som är skälig levnadsnivå enligt 
Socialtjänstlagen. Vägledningen bygger på gällande lagar, socialstyrelsens föreskrifter för 
handläggning och dokumentation, samt dokument antagna av Sotenäs kommun så som gällande 
äldreomsorgsplan. 
  

Beslutsunderlag 

Enhetschefens utredning 2016-12-01. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-12-01 § 238. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden antar vägledning för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen - Omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning. 
 
 

Beslutet skickas till 
Enhetschefen 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-02-23| §§ 2-13 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\17\on170223.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(16)
 

 
 

ON § 7    ON 2016/102 

 
Vägledning för myndighetsutövning, LSS 
Mariann Lundin, enhetschef, informerar om att omsorgsförvaltningen tagit fram förslag till 
vägledning för myndighetsutövning, LSS. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar vägledning för myndighetsutövning LSS.  
 

 

Skickas till 
Enhetschefen 
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ON § 8     ON 2016/22 

 
Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning  
Kommunstyrelsen har beslutat 2016-10-19, § 187 att de föreningsbidrag som handläggs av 
Omsorgsnämnden överförs i sin helhet till Utbildningsnämnden. 
 
Omsorgsnämndens delegationsordning revideras enligt kommunstyrelsens beslut. 
Punkt 2.2.1 Bidrag till föreningar tas bort ur delegationsordningen. 
 
Ekonomiavdelningen har vid genomgång av delegationsordningen kommit fram till ändringsförslag 
av nämnders och styrelsers delegationsordningar och uppdaterat under punkt 3 som berör 
upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat 2016-09-07 § 141 om att ändra i delegationsordningen enligt 
ekonomiavdelningens förslag och uppmanar nämnderna att göra samma ändring. 
 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-11-10. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-01 § 240. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att punkt 2.2.1.Bidrag till föreningar tas bort. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen under punkt 3 som berör upphandling, 
inköp och avyttring av varor och tjänster.  
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ON § 9 

    

Information om kontinuiteten i hemtjänsten  
Anita Mattisson, äldreomsorgschef, informerar om kontinuiteten i hemtjänsten. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 10 

Bokslut 2016   ON 2015/32  

 
Omsorgsförvaltningen redovisar ett underskott på 1 617 tkr vilket motsvarar mindre än en procent 
av den totala nettobudgeten. Intäkterna från Migrationsverket för ensamkommande barn och unga 
har genererat ett överskott på 5,2 mkr och bidrar till det relativt låga underskottet. 
 
Nettoavvikelsen mot budget finns inom fler områden men i huvudsak har kostnaderna ökat då allt 
fler haft behov av hemtjänstinsatser och hemsjukvård. Verksamheten särskilt boende har fått 3,0 
mkr i stadsbidrag för att öka grundbemanningen vilket ökat kvaliteten för brukarna.  Förutom 
ökningen av biståndsbedömda behov i hemtjänsten och extrainsatser på särskilt boende så har 
kostnaderna inom Individ – och familjeomsorgen ökat. Främst avseende institutionsplaceringar för 
barn och ungdomar. Sjukfrånvaron är hög i förvaltningen och det pågår ett arbete att komma tillrätta 
med ohälsotalet.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner bokslut för omsorgsnämnden 2016. 
 
Omsorgsnämnden lämnar över bokslut för omsorgsnämnden 2016 till kommunfullmäktige. 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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ON § 11           ON 2017/13 

 
Behov av personalförstärkning för Individ och familjeomsorgen 
 
Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet växer både i Sotenäs och i kommunerna på 
nationell nivå. 
Under 2015 års stora flyktingmottagande ökade trycket på socialtjänsten i hela Sverige. 
IFO fick ansvar för myndighetsdelen för ensamkommande barn och unga i årsskiftet 2015-2016, 
cirka 70 nya placeringsärenden.  
  
Det ekonomiska biståndet har ökat. Kraven på att leva upp till 2015 års Nationella riktlinjer för 
beroendevården har ökat. Kraven på stöd till familjehemsplacerade barn och familjehem har ökat. 
Lagstiftaren har också ökat kraven på socialtjänsten när det gäller våld i nära relation under de 
senaste åren. 
  
IFO chefens uppdrag ökar och det är viktigt att finnas med i både extern övergripande samverkan 
och i intern kommunal samverkan över förvaltningsgränser. Det får direkt verkan för medborgarna 
som har behov av olika former av stödinsatser från IFO. Flera  av socialsekreterarna är nyanställda 
och har behov av stöd i sitt uppdrag.  En förste socialsekreterare är nödvändig för att ge ett adekvat 
stöd i handläggning och myndighetsutövning.  
 
Den största förändringen för IFOs del under 2016 har varit det övertagna ansvaret för 
ensamkommande barn och unga då det kommunövergripande utredningsteamet för norra Bohuslän 
avvecklades. Teamet upplöstes och myndighetsansvaret lades ut på de kommuner som samarbetat i 
teamet. För Sotenäs innebar det ansvar för cirka 70 ensamkommande barn och ungdomar. För 
uppdraget har det krävts fyra socialsekreterare som verksamheten utökats med. Finansiering för 
socialskereterarna har varit möjlig med stadsbidrag från Migrationsverket. Under 2016 har också 
antalet nyanlända vuxna både med och utan familjer som har ordnat eget boende i kommunen ökat. 
Det har medfört en ökad arbetsbelastning även inom vuxensidan för de handläggare som möter 
dem. 
 
IFO har en organisationsstruktur utan mellanchefer, vilket tidigare har fungerat.  Då verksamheten 
växer också i Sotenäs kommun är detta inte längre möjligt I Sotenäs grannkommuner har man olika 
lösningar men ingen av kommunerna har mindre än två mellanchefer mellan IFO chef och 
socialsekreterare. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2017-01-24. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-09 § 15. 
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Forts ON § 11  ON 2017/13 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inrätta en tjänst som 1:e socialsekreterare inom 
individ- och familjeomsorgen och att ekonomiska medel för detta tillförs omsorgsnämnden. 
 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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 ON § 12    

 
Anmälningsärenden 
Information om revisionsrapport. 
Polisanmälan. 
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende.  
Protokoll, kommunala pensionärsrådet 2016-11-30. 
Årsrapport 2016 Linus och Lina. 
Ensamkommande barn. 
Individrapport till IVO. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 13      

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-12-01 §§ 234-237, 239, 241-242, 2016-12-15, §§ 
243—272, 2017-01-12 §§ 2-12, 2017-02-09 §§ 14, 16-29, 31-34 . 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, november-december 2016, januari 
2017, nr 189-214.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,  
november-december 2016, januari 2017, nr 385-447. 
Färdtjänstärenden, november-december 2016, januari 2017, nr 49-55. 
Bostadsanpassning, nr 105-115. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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