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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 08.45 - 11.30.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Stellan Welin (S), ej § 97 
Lena Linke (MP) 
Lill Grimani (KD), ej § 97 
Mathias Bruno (M), § 97 
  
 

 

Närvarande 
ersättare 

Mathias Bruno (M) 
 

 

 

Övriga deltagare 

 
 
Anita Mattisson, tf förvaltningschef  
Pia Settergren, MAS, § 93 
Anna Jansson, utredare  
Mariann Lundin, avdelningschef, §§ 95-102 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Lena Linke 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 14 juni 2018, kl 10.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Lena Linke 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2018-06-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-06-14 – 2018-07-06. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 93      ON 2018/55  

 

Patientsäkerhetsberättelse 2017    
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 
har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  
 
Beskrivning av ärendet  
 
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Vården och 
omsorgen ska vara av god kvalitet och ha god hygienisk standard. Vården ska också tillgodose 
patientens behov av trygghet i vård och behandling. Hög patientsäkerhet ska upprätthållas. 
Verksamheten följs upp inom tolv områden som redovisas i patientsäkerhetsberättelsen, för att på så 
sätt kunna svara upp mot ställda krav.  
 

Beslutsunderlag 

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas tjänsteutlåtande 2018-04-16. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-03 § 105 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2017 och publicerar densamma på Sotenäs 
kommuns hemsida. 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 94      ON 2016/22 

 
Reviderad delegationsordning 
 
Till följd av ändrad organisation med tillsättning av avdelningschefer i omsorgsförvaltningen har 
det funnits anledning att se över delegationsordningen för omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2018-04-06. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-03 § 101. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning för att träda i kraft samtidigt som 
kommunstyrelsens reviderade delegationsordning träder i kraft. 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 95   ON 2018/4   

 
Reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 
Kommunstyrelsen fastställde omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem 2013-09- 11. 
Dokumentet ska ses över årligen. Förvaltningen har även fått påpekande från tillsynsmyndigheter 
att systemet är fullgott beskrivet men inte implementerat på ett tillfredsställande sätt i 
verksamheterna. Beskrivningen av ledningssystemet är därför nu reviderat med förhoppning om att 
det ska bli mer lättillgängligt att arbeta utifrån.  
Utformandet av kvalitetsledningssystemet styrs av Socialstyrelsens föreskrifter och  
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  
Kvalitetsledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. 
 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-03 § 102. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderat Ledningssystem för systematiskt  
kvalitetsarbete.  
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 96    ON 2018/74 

 

Uppföljning av avtal för hemtjänst inom ramen för LOV  
 
Omsorgsförvaltningen ska löpande genomföra uppföljning och utvärdering av LOV-företagens 
verksamhet. Omsorgsnämndens ordförande har inkommit med önskemål om redovisning av årets 
uppföljning av företagen. Det framgår att företagen uppfyller krav gällande ekonomi, men på 
många håll finns brister i dokumentation och kunskap om kraven på systematisk 
kvalitetsutveckling.  
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-05-11. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att i oktober lämna en rapport i ärendet vad 
gäller dokumentationen. 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 97    ON 2018/77 

 
Yttrande gällande Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap 
mellan Sotenäs kommun och Sotenäs pastorat 

Sammanfattning  
Sotenäs pastorat har inkommit med en intresseanmälan att ingå ett idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) med Sotenäs kommun runt verksamheten Linus och Lina. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har remitterat förslag till Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med dess bilagor på 
remiss till tekniska utskottet, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden, att senast 25 maj inkomma 
med yttrande.  

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-05-25. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Kommunstyrelsen: 
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att kommunen ingår idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
avtal med Sotenäs Pastorat gällande verksamheten Linus och Lina. Omsorgsnämnden förutsätter att 
omsorgsnämndens budgetram inte påverkas utöver de 100 tkr som överförs till kommunstyrelsen. 
 
 

Jäv 

Stellan Welin (S), Lill Grimani (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 98       ON 2018/76 

 
Information om förfrågningsunderlag för hemtjänst 

 
Omsorgsförvaltningen arbetar med en revidering av Förfrågningsunderlaget för Hemtjänst. Ärendet 
planeras att tas upp för beslut i Omsorgsnämnden hösten 2018, med ikraftträdande 2019-01-01. 
Förvaltningen vill innan dess informera och samtala med nämnden om innehållet i 
Förfrågningsunderlaget, om de svårigheter som förvaltningen har uppmärksammat i nuvarande 
underlag samt om de förslag till förändringar som har framkommit i förvaltningen. Information ges 
muntligen på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-05-23. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 99       ON 2018/70 

 
Anslag för köpta tjänster  
 
Omsorgsnämnden ansöker om att få ta del av kommunstyrelsens avsatta medel för köpta platser.  
Omsorgskontoret, 665 tkr, beslut, omsorgsnämndens arbetsutskott § 220.  
Individ och familjeomsorgen, 1,9 Mkr, beslut. omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 1-23  
Totalt 2,565 Mkr  
 

Beslutsunderlag  

 
Avdelningschefens tjänsteutlåtande 2018-02-12.  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-03 § 104. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

  
Omsorgsnämnden beslutar att begära att få del av kommunstyrelsens avsatta medel för köpta platser 
med totalt 2.565 Mkr. 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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ON § 100  

 

Information från omsorgsförvaltningen 
Anita Mattisson, tf förvaltningschef, informerar om att Carina Hansson ersätter Malin Strömberg 
med arbetet ”våld i nära relationer”. 
 
Det pågår rekrytering av vik förvaltningschef under Nina Roos sjukfrånvaro. 
 
Anita Mattisson slutar sin tjänst 10 augusti. Rekrytering av avdelningschef för äldreomsorgen 
pågår. 
 
Anna Torstensson, utvecklare, nyanställd under Anna Janssons föräldraledighet. 
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ON § 101   ON 2018/5 

 
Anmälningsärenden  
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor protokoll 2018-05-24. 

Omsorgsnämndens beslutar 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 102      ON 2018/6 

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-03 §§ 81-100, 103, 106. 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, april-maj 2018,  
nr 324-338.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
april 2018, nr 742-760. 
Färdtjänstärenden, april 2018, nr 86-87. 
Bostadsanpassning, nr §190-195. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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