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Plats och tid

Kommunhuset Kungshamn, Lokal Tryggö, samt digitalt via Teams, torsdagen den 25 mars 2021
Kl. 08.30 - 10.40, ajournering kl. 09.12 – 09:25.

Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Mathias Bruno (M) - digitalt
Britt Lindgren (C), 1:e vice ordförande
Rosita Holmström (M) - digitalt

Sanna Lundström Gustafsson (S), 2:e vice ordförande
Kent Östergren (S) - digitalt
Veronica Johansson (SD) - digitalt

Närvarande
ersättare

Kristina Bock Grahl (C) - digitalt
Lill Grimani (KD), §§ 34-36 - digitalt

Lena Linke (MP) - digitalt
Magnus Johansson (V) - digitalt

Övriga deltagare

Lisbeth Olsson förvaltningschef, - digitalt
Eva-Marie Persdotter, MAS, § 34, - digitalt
Maria Munkstedt, utredare, §§ 34-36 - digitalt
Sanna Johansson, färdtj.handl., § 37 - digitalt
Nicolina Ravnås, ekonom, § 38 - digitalt
Ulrica Constin, nämndsekreterare

Justerare

Sanna Lundström Gustafsson

Justering

Kommunhuset, lokal Alvö, den 30 mars 2021 kl. 14.30.

Sekreterare

Ulrica Constin
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Sanna Lundström Gustafsson
Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2021-03-25 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2021-03-30 – 2021-04-21.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Ulrica Constin
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ON § 33

Godkännande av dagordning
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som informationspunkt;
-

Combine

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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ON § 34

Dnr 2021/000030

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020
Sammanfattning

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver förvaltningens kvalitetsarbete under föregående
kalenderår. I berättelsen beskrivs hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra verksamhetens kvalitet och patientsäkerhetsarbete har bedrivits under 2020. Vårdgivaren ska
enligt patienssäkerhetslagen PSL 2010:659 senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse, där strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten redovisas.
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheternas kvalitet och säkerhet.
Förvaltningschef ansvarar tillsammans med avdelningschefer och enhetschefer för att
kvalitetsarbetet genomförs ute i verksamheterna. Personal har ansvar för att aktivt delta i det
systematiska kvalitetsarbetet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och utredaren ansvarar för
att årligen upprätta Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelsen och har också ansvarat för samtliga
kontrollområden.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 § 33.
Tjänsteutlåtande Medicinskt ansvarig sjuksköterska och utredare 2021-03-02.
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 – 2021-03-01.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse för 2020.

Skickas till

Förvaltningschef
Utredaren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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ON § 35

Dnr 2021/000015

Lex Sarah rapport
Sammanfattning

Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2021-01-27, Kvarnberget och upprättad utredning i
ärendet.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 § 34.
Utredarens utredning 2021-02-24.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder
i ärendet med diarienummer ON 2021/15.

Skickas till

Utredaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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ON § 36

Dnr 2021/000012

Lex Sarah rapport
Sammanfattning

Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2021-01-13, Kvarnberget och upprättad utredning i
ärendet.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 § 35.
Utredarens utredning 2021-02-24.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder
i ärendet med diarienummer ON 2020/12.

Skickas till

Utredaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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ON § 37

ON 2021/000033

Framtidens färdtjänst i Fyrbodal
Sammanfattning

Frågan om en gemensam organisation och gemensamma regler för färdtjänst samordnat med
sjukresor och allmän kollektivtrafik utreddes 2010 av Västragötalandsregionen och Västkom, och
resulterade i slutrapporten ”Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler”. Det finns
också ett inriktningsbeslut från regionfullmäktige 2020 05 26 § 163 om att riktlinjer och avgifter
ska harmoniseras inom Västra götalandsregionen. Även i transportavtalen mellan anslutna
kommuner och Västtrafik finns inskrivet samma intention. 2019 kom även regeringens utredning
om särskilda persontransporter, vilken lämnade fortsatt stor frihet till kommuner att själva ansvara
för utformningen av myndighetsutövningen avseende färdtjänst och riksfärdtjänst.
Drygt hälften av Sveriges kommuner har idag överlåtit myndighetsutövningen av färdtjänst till
regionerna, i olika former men med övervägande positiva effekter. Socialchefsnätverket i Fyrbodal
uppdrog i november 2020 till en utsedd arbetsgrupp att ta fram ett förslag på hur en eventuell
samorganisering skulle kunna se ut, samt kartlägga för- och nackdelar med ett sådan organisation.
Uppdraget redovisades till socialchefsnätverket genom rapporten Framtidens färdtjänst i Fyrbodal.
I rapporten framkommer att det finns tydliga incitament för att gå vidare med arbetet mot en
gemensam organisation för färdtjänsthandläggning inom Fyrbodal, och i ett första skede i form av
pilotprojekt. Rapporten visar att kommunerna skulle ge bättre förutsättningar för ökad kompetens
och rättssäkerhet genom en gemensam organisation, vilket ytterst också påverkar den enskilde
sökande positivt. Underlaget togs emot positivt av socialchefsnätverket som beslutade att respektive
kommun lyfter dialogen på politisk nivå samt undersöker Regionala kollektivtrafikmyndigheten
inställning till en eventuell samorganisering. Utifrån dialogunderlaget kommer en gemensam
arbetsgrupp tillsättas som får ta fram ett mer detaljerat förslag kring projektorganisation för beslut i
varje respektive kommun.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2021-03-15.
Rapport – Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till fortsatt utredning av en gemensam färdtjänsthandläggning
inom Fyrbodal tillsammans med Västra Götalandsregionen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
återkomma med förslag till beslut.
Skickas till

Förvaltningschefen
Färdtjänsthandläggaren
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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ON § 38

Dnr 2021/000002

Budgetuppföljning 2021
Sammanfattning

Nämnderna gör månadsvisa budgetuppföljningar efter februari, mars, maj, juni, september, oktober
och november. Efter februari månad redovisar Omsorgsförvaltningen en helårsprognos på
-4,7 mnkr. Underskottet relateras främst till fortsatt höga kostnader kring covid-19, som ännu inte är
klarlagt om ersättning kan återsökas för, ett specifikt ärende i äldreomsorgen, höga kostnader inom
ekonomiskt bistånd på grund av anvisning från migrationsverket, samt att statliga medel inte är
inräknade innan förvaltningen har erhållit dem. Prognosen redovisas enligt den kunskap
förvaltningen har per februari månad.
Åtgärder för ett resultat i balans med budget vidtas löpande i verksamheterna men också utifrån
upprättad åtgärdsplan där tidsanvändningen är en vital del. Att effektivt använda överskjutande tid,
skapar stabilitet i verksamhet, ger en bättre arbetsmiljö och minskar sjukfrånvaro, minskar
vikariebehovet, sänker övertidskostnaderna och ger totalt sett en bättre ekonomi. Arbetet med
optimal tidsanvändning försvåras av covid-19. Försiktighetsåtgärderna är förlängda till den 15 april
och förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv kring detta.
I övrigt sker satsningar kring förebyggande arbete och teknikinförande, vilket på längre sikt
kommer att sänka förvaltningens kostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2021-03-17.
Prognos utfall februari 2021
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av budgetuppföljningen och uppmanar förvaltningschefen att fortsätta
arbetet med att få ett ekonomiskt resultat i balans med budget.
Skickas till

Förvaltningschef

Justerares signatur:
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ON § 39

Dnr 2021/000036

Åtgärdsplan för resultat i balans
Sammanfattning

Förvaltningschefen redogör för åtgärder för att få resultat i balans.
Beslutsunderlag

Åtgärdsplan 2021-2024 utsänd 2021-03-19
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av åtgärdsplan för resultat i balans.

Skickas till

Förvaltningschefen

Protokollsanteckning

Följande prokollsanteckning inkommer från Sanna Gustafsson (S), Kenth Östergren (S), Magnus
Johansson (V) och Lena Linke (MP):
Vi står inte bakom åtgärdsplanen då vi tidigare har yrkat avslag på dess utformning och innehåll.
Följande prokollsanteckning inkommer från Veronica Johansson (SD):
Vi i SD står ej bakom höjda timmar för heltid för fast anställda

Justerares signatur:
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ON § 40

Information från omsorgsförvaltningen
Sammanfattning

A) COVID -19
Förvaltningschef informerar om aktuellt läge med anledning av COVID-19.
B) Vaccination COVID -19
Förvaltningschef informerar om aktuellt vaccinationsläge inom verksamheten.
C) Hunnebohemmet
Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge kring Hunnebohemmet.
D) Frånvaronivå och arbetsmiljö
Förvaltningschef informerar kring arbetet för att sänka frånvaro och höja kvalitén på
arbetsmiljön.
E) Teknikutveckling
Förvaltningschef informerar kring arbetet av teknikutveckling inom organisationen.
F) Combine
Sanna Lundström Gustafsson (S) ställer frågan kring kostnad, orsak till byte samt
upphandling av nytt verksamhetssystem. Förvaltningschef redogör muntligen och
återkommer med ytterligare svar till Omsorgsnämndens sammanträde 2021-04-22.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av information.
Skickas till

Förvaltningschef

Justerares signatur:
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