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Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn, samt digitalt via Teams 2022-03-03 kl. 08.30-14.15 
Avbrott för lunch 12.00-13.00 
 

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kajsa Åkesson (M)  
Britt Lindgren (C), 1: e vice ordförande 
Mikael Sternemar (L)  
 
 

Sanna Gustafsson (S), 2: e vice ordförande 
Jan-Olof Larsson (S), digitalt 
Cecilia Simonsson (SD), digitalt  
 

Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M)  
Lill Grimani (KD) §§ 15-18 
 

Lena Linke (MP) §§ 17-28, digitalt 
Ewa Ryberg (V) §§ 15-21  

Övriga deltagare  
Georg Fischer, utredare §§ 17-18 
Eva-Maria Persdotter, MAS § 17 
Nicolina Ravnås, förvaltningsekonom §§ 18-19 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef  
Maria Zetterberg, sekreterare 
 
 

Ann Sofie Svensson, personalföreträdare,  
§§ 15-21, digitalt 
 
 
 
 

Justerare Sanna Gustafsson  

Justering Kommunhuset, kommunkansliet, den 8 mars 2022, kl. 11.00. 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   

Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   

Justerare    

 Sanna Gustafsson 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-03-03 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-03-08 – 2022-03-30. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Maria Zetterberg  
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ON § 15   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer: 
 
• Livsmedelstransport med drönare 

 
• Vaccinationer 
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ON § 16   Dnr 2022/00027  

Antal arbetade timmar för timanställda i förhållande till anställd 
personal    
Förvaltningschefen fick i uppdrag av Omsorgsnämnden (ON 2021-12-14 § 148) att återkomma med 
en redovisning av antal arbetade timmar för timanställda i förhållande till fast anställd personal.  
 
Vid redovisning på sammanträdet 2022-01-27 § 12 beslutade Omsorgsnämnden återremitterade 
frågan för bearbetning av siffrorna på sammanträdet. 
 
Förvaltningschefen informerar om fördelningen av arbetade timmar för timanställda respektive fast 
anställd personal.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ON 2022-01-27 §12 
Förvaltningschefens redovisning antal timmar timanställda/fast anställd 2022-01 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  

Skickas till  

Förvaltningschef 
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ON § 17   Dnr 2022/000031    

Kvalitets och patientsäkerhetsberättelsen 2021  

Sammanfattning  

Patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen utgår även från 
metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

Beskrivning av ärendet  

Omsorgsnämnden 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 och socialt ansvarig socionom 
ansvarar för att årligen upprätta Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen och har också ansvarat 
för samtliga kontrollområden.  
 

Regelverk  

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9  
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet 
med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten. För att säkra verksamhetens kvalitet ska ett 
ledningssystem användas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-02-17 § 17 
Tjänsteutlåtande Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2022-01-28 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden godkänner Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
Utredare, SAS 
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ON § 18   Dnr 2022/000003    

Årsbokslut 2021 

Sammanfattning 

Under året har fem av tio styrande verksamhetsmål uppfyllts helt eller i hög grad. Ett 
verksamhetsmål är nära målvärdet och fyra verksamhetsmål har inte kunnat utvärderas.  
 
Årets utfall uppgår till -236,4 mnkr, vilket är 0,3 mnkr (0,1 procent) bättre än budgeterat för 
perioden. Förvaltningen har 2021 blivit tilldelad utökat budgetanslag från Kommunstyrelsens 
ofördelade medel med 1,0 mnkr för att täcka delar av merkostnader kopplat till pandemin som 
under 2021 uppgår till 2,7 mnkr.  
 
Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på överskott i den centrala bufferten på 1,8 mnkr 
samt högre intäkter (+1,5 mnkr) av statsbidraget ”Äldreomsorgssatsningen” än vad som kunnat 
nyttjas under 2021.  
 
Årets intäkter är 3,4 mnkr (4,7 procent) högre än budgeterat vilket främst beror på ersättning för 
höga sjuklönekostnader till följd av pandemin som förvaltningen mottagit på 2,2 mnkr under 2021.  
Inom Äldreomsorgssatsningen har 1,5 mnkr använts till ökade personalkostnader på grund av 
fortsatta restriktioner och bemanningssvårigheter. Intäkterna från migrationsverket ligger också 
högre än budgeterat, men har minskat med 2,6 mnkr (-46,4 procent) jämfört med 2020. I övrigt har 
förvaltningen något lägre intäkter än budgeterat kring brukaravgifter och bostadshyror till följd av 
låg beläggning inom särskilda boenden, minskat antal timmar inom hemtjänsten, färre inskrivna 
patienter i hemsjukvården och minskad färdtjänstverksamhet.  
 
Förvaltningen har under 2021 mottagit 9,3 mnkr i olika statsbidrag som används inom respektive 
verksamhetsområde. Bidragen används till insatser för ökad kvalitet, digitalisering och 
förebyggande arbete.  
 
Årets kostnader är 3,0 mnkr högre än budgeterat (1,0 procent), vilket främst beror på höga 
personalkostnader hänförligt till pandemin och dess restriktioner som försvårat användningen utav 
rörlig tid och effektivt resursutnyttjande. Hårdast drabbat är äldreomsorgen som visar ett underskott 
på personalkostnaderna för perioden på -1,6 mnkr. Kostnaderna kopplat till pandemin uppgår till 
2,7 mnkr 2021. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 5,7 mnkr (1,9 procent), vilket 
främst beror på ökade personalkostnader men även högre kostnader för det nya 
verksamhetssystemet Combine. Även kostnaderna för köp av verksamhet har ökat jämfört med 
2020, främst kopplat till ökade hemtjänsttimmar hos LOV-företagen, vård av vuxna med 
missbruksproblem samt fler placeringar inom socialpsykiatrin.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-02-17 § 18 
Tjänsteutlåtande förvaltningschef 2022-02-02 
Bokslutsrapport 2021 - Omsorgsnämnden  
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Forts. ONAU § 18 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden godkänner upprättad bokslutsrapport 2021.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med ett ”tårtdiagram” där de olika 
kostnadsslagen framgår.  
 
Omsorgsnämnden riktar ett stort tack till all personal för dess arbete under 2021.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Utredare, SAS 
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ONAU § 19    

Ramsänkande åtgärder 2019-2022 
Information om de ramsänkande åtgärder som gjort för åren 2019-2022 samt äskade medel för 
2022-2023. 
 
Beslutad ramminskning från Kommunfullmäktige/gjorda ramminskningar: 
2019 1,0 mnkr   / 0 mnkr 
2020 2,6 mnkr   / 3,6 mnkr 
2021 3,2 mnkr   / 3,2 mnkr 
2022 3,8 mnkr   / 4,0 mnkr 
 
Totalt ramsänkande åtgärder på 10,8 mnkr under tre år. 
•Åtgärder på 7,1 mnkr är genomförda och klara. 
•Åtgärder på 3,2 mnkr är påbörjade men ej ännu nått full effekt. 
•Åtgärder på 0,5 mnkr har utgått. 
 
Äskade medel 2022-2023: 3,6 mnkr 
Av Kommunfullmäktige beslutad ramhöjning: 4,2 mnkr 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-02-17 § 19 
Redovisning ramsänkande åtgärder 2019-2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 20   Dnr 2021/000141 

Politiska besök i Omsorgsförvaltningens verksamheter  
Mikael Sternemar (L) ställer fråga om han kan besöka hemtjänstens verksamhet, i egenskap av 
politiker på Omsorgsnämndens sammanträde 2022-01-27 § 14. 
 
Omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet 2022-01-27 § 14 att avvakta med att tillåta besök i 
verksamheten tills Covid-19 medger att besök kan genomföras på ett säkert sätt. 
 
Förvaltningschefen informerar om att de nu har lättat på restriktionerna och det är möjligt att besöka 
verksamheterna igen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-02-17 § 22 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner att ansökningar om verksamhetsbesök nu kan göras enligt tidigare 
fastställd rutin. 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Frågeställare 
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ON § 21       

Semesterperioderna 
Sanna Gustafsson (S) ställde en fråga på Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-02-17 § 21 
angående semesterperioderna för 2022. 
 
Förvaltningschefen informerar kring det arbete som görs för att skapa en tryggare 
bemanningssituation för sommaren 2022. Den erfarenhet som finns från flera somrar och speciellt 
sommaren 2021 föranleder ett aktivt arbete med sommarbemanningen. Personalen har bjudits in att 
delta i arbetet med sommarbemanningen och planeringen av den egna semestern.  
 
Frågan har diskuterats i Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp.  
 
Förvaltningens förslag om att sommarpersonal kan arbeta 8 veckor med 10 veckors betalt samt 
användandet av semesteravtal för fast anställd personal som en sista åtgärd har förhandlats med 
facket och är nu beslutat.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-02-17 § 21 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen. 
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ON § 22    

Korttidsplatser 
Förvaltningschefen fick en fråga av Jan-Olof Larsson (S) på Omsorgsnämndens möte 2022-01-27 
angående korttidsplatser och väntetiden för att få en sådan. 
 
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen har påbörjat ett arbete med att skapa flexibilitet 
för beläggningen av korttidsplatserna. Arbete pågår tillsammans med biståndsenheten för att skapa 
rutiner så att de boende på korttidsplatserna snabbare kan komma tillbaka i sin hemmiljö.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-02-17 § 20 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen.  
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ON § 23      

Information från förvaltningen 
A) Facklig förhandling med Syndikalisterna pågår gällande några medarbetare på Hunnebohemmet 
utifrån den situation som uppkom under slutet av förra året.  
 
B) Nu finns annons ute för SAS-tjänsten inom förvaltningen.  
 
C) Förvaltningen kommer att äska medel till mobiltelefoner till anställda inom omsorgen för att 
möjliggöra säker inloggning med Freja-Id för fullgörande av tjänst. 
 
D) Förvaltningen kommer att äska medel till evakueringslokaler för rehab och dagverksamheten i 
samband med ombyggnationen av Hunnebohemmet.  
 
E) På kommande krisledningsmöte på kommunen ska olika frågor diskuteras som har koppling till 
den pågående situationen i Ukraina och de ev. flyktingströmmar som kan nå kommunen. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 24   Dnr 2022/0000014  

Ärendebalanslista 
Genomgång av ärendebalanslistan. Listan justeras utifrån dagens avrapporterade ärenden.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 25   Dnr 2022/000007    

 
Redovisning av delegationsbeslut  
 

• Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-02-17. 
 
• Individ- och familjeomsorgen, lista daterad 2022-02-21, gällande januari 2022. 

Individ- och familjeomsorgen, lista daterad 2022-03-02, gällande februari 2022 

• Äldre- och handikappomsorg, listor daterade 2022-03-01, gällande januari och februari 
2022. 
 

• Färdtjänst, lista daterad 2022-02-01 gällande januari 2022. 
Färdtjänst, lista daterad 2022-03-01 gällande februari 2022 

 
• Ordförandebeslut daterade 2021-02-21, 2022-02-28 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 26   Dnr 2022/000006  

Anmälningsärenden 

• Protokollsutdrag KSAU 2022-02-23 § 28, Årsrapport Budget- och skuldrådgivning 2021. 
• Uppföljande tillsynsinsats av IVO med fokus på medicinsk vård och behandling till äldre på 

särskilt boende (SÄBO), enkät 2022-02-21  
• Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 5, Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa 
• Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 6, Motion Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för 

äldre behövande Sotenäsbor 
• Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 7, Motion Digital teknik för social delaktighet bland 

äldre 
• Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 8, Motion Hälsoschema 
• Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 9, Motion Social utsatthet 
• Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22, Motion från Ewa Ryberg (V) om att utbilda 

omsorgspersonal i hantering och skötsel av hörapparater.  
• Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22, Motion från Therése Mancini (S), Annica Erlandsson 

(S), Sanna L Gustafsson (S) om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en 
tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs kommun.  

• Protokollsutdrag KF 2022-02-16 §16, Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
Omsorgsnämnden och Valnämnden, Kristina Bock Grahl (C)  

• Information angående rapportering av ej verkställda beslut till IVO, 2022-02-15. 
• Samverkansprotokoll omsorgsförvaltningen, 2021-02-14. 
• Kallelse till årsstämma Linus & Lina, 2022-02-14 
• Linus och Lina, årsrapport och verksamhetsberättelse 2021, 2022-02-08 
• Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet inom 

Västra Götalandsregionen, 2022-02-08 
• Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 30 november 2021 - Yttrande 

över motion av Helena Thelin (S) och Hanne, 2022-01-26 
• Remissförslag angående Samverkansavtal digitala hjälpmedel, 2022-01-26 
• IVO överlämnar klagomål på verksamheten, 2022-01-24 
• Synpunkter på omsorgen – öppet brev till politiken, 2022-01-09 

 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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ON § 27     

Livsmedelstransport med drönare 
Mikael Sternemar (L) berättar om ett seminarium den 22 mars som anordnas av Teknikhuset där 
man bl.a. ska tala om Livsmedelstransporter med drönare och föreslår att någon från förvaltningen 
deltar.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 28    

Vaccination 
Sanna Gustafsson (S) ställer fråga angående tidplan för vaccinationer, dos 4.  
 
Förvaltningschefen informerar om att planeringen för vaccination med dos 4 för 80+ är påbörjad 
och snart slutförd. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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