
 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-08-27| §§ 91-113 

Plats och tid Digitalt via Teams, kl 08.30 – 11.30.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Britt Lindgren (C) 
Mikael Sternemar (L), §§ 102-113 
Sanna Lundström Gustafsson (S) 
Kent Östergren (S) 
Veronica Johansson (SD) 
Kajsa Åkesson (M) 
Lill Grimani (KD), §§ 91-101 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M) 
Kristina Bock Grahl (C) 
Lill Grimani (KD), §§ 102-113 
Cecilia Simonsson (SD), §§ 91-107 
 
 
 

 

Övriga deltagare 

 
 

Lisbeth Olsson, förvaltningschef  
Anna Jansson, utredare, §§ 91-106 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Kent Östergren 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 1 september 2020, kl 09.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2020-08-27 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-09-01 – 2020-09-23. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 91       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Fråga från Britt Lindgren (C): rutiner för försörjningsstöd. 
Fråga från Sanna Lundström Gustafsson (S): extra resurser till nattorganisationen. 
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ON § 92   ON 2020/000049 

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-04-15, nattpatrullen och hemtjänst söder och 
upprättad utredning i ärendet. 
 

Yrkande 

Sanna Lundström Gustafsson (S) yrkar att förvaltningen gör en analys av vad orsaken är till att 
larmincidenter återkommer oavsett brukare och personal inom omsorgen.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Sanna Lundström Gustafssons (S) förslag och finner att 
omsorgsnämnden antar detta. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-06-26. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 74. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000049. 
 
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen gör en analys av vad orsaken är till att liknande 
incidenter återkommer oavsett brukare och personal inom omsorgen.  
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 93   ON 2020/000050  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-04-15, hemtjänst söder och upprättad 
utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-06-05. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 75. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000050. 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ONAU § 94  ON 2020/000056  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-05-13, hemtjänst söder, upprättad utredning i 
ärendet och anmälan till IVO. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-06-29. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 76. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000056. 
 
 
 

  

 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 95     ON 2020/000059  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-06-05, hemtjänst söder och upprättad 
utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-06-26. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 77. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000059. 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 96   ON 2020/000060  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-06-05, hemtjänst söder och upprättad 
utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-06-29. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 78. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000060. 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 97    ON 2020/000062  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-06-12, individ- och familjeomsorgen, 
upprättad utredning i ärendet och anmälan till IVO. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-07-06. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 79. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000062. 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 98    ON 2020/000063  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-06-12, individ- och familjeomsorgen, 
upprättad utredning i ärendet och anmälan till IVO. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-07-06. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 80. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000063. 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 99    ON 2020/000066  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-06-25, hemtjänst söder och upprättad 
utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-06-29. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 81. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000066. 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 100    ON 2020/000067  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-06-29, Kvarnberget och upprättad utredning i 
ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-07-02. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 82. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000067. 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 101    ON 2020/000069  

 
Lex Sarah rapport 
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2020-06-30, Smedsgatans psykiatriboende, 
upprättad utredning i ärendet och anmälan till IVO. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-07-08. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 83. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet med dnr: ON 2020/000069. 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 102     

 
Statsbidrag för äldreomsorgslyftet, omsorgsförvaltningen 
 
Omsorgsförvaltningen arbetar med ansökan om statsbidrag för äldreomsorgslyftet för att kunna 
söka och använda pengarna nästa år. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-08-27| §§ 91-113 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2020\ON protokoll 2020-08-27.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 15(25
)
 

 
 

ON § 103    ON 2019/000035  

 
Omsorgsnämndens delegationsordning  
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Omsorgsnämndens ansvarsområde.  
I gällande delegationsordning för Omsorgsnämnden reviderad 2019-05-23 saknas vissa 
delegationspunkter samt innehåller föråldrade laghänvisningar. Utöver detta görs förändringar vad 
gäller rätten att signera avtal.  

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2020-07-06. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 85. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden återremitterar ärendet i avvaktan på kommunstyrelsens beslut. 
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef  
IFO-chef  
Avdelningschef  
Ekonomichef för kännedom  
Kommunstyrelsen för kännedom 
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ON § 104    ON 2020/000081  

 
Omsorgsnämndens sammanträdesplan 2021  
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2021.  
Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen 
och för att minska handläggningstiden.   
 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2020-06-29. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 86. 
 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) yrkar att förvaltningen ska i sin planering vara tillgänglig för möten med 
arbetsutskott, omsorgsnämnd och pensionärsråd 
.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att omsorgsnämnden 
antar detta. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för utskottet, samverkan, nämnden, pensionärsråd 
2021. 
 
Förvaltningen ska planera in och vara tillgänglig för möten med arbetsutskott, omsorgsnämnd och 
pensionärsråd 
 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 105    ON 2020/000082  

 
Omorganisation av bemanningsenheten att fördelas ut på 
verksamheterna  
 
Bemanningsenheten upplöses, personalresurser och budget fördelas ut på verksamheterna   
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-06-29. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 87. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner omfördelning av budgetmedel utifrån att bemanningsenheten har 
fördelats ut på verksamheterna. 
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 106    ON 2020/000080  

 
Grundläggande granskning 2019  
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 20 april 2020 antagit grundläggande granskning 
2019. Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. 
Syftet har varit att ge revisorerna underlag for ansvarsprövningen genom att översiktligt 
granska allverksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. 
 
Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de 
anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende styrning och arbete 
med kommunfullmäktiges må|.  
 
Revisionen bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  
 
I granskningen har förbättringsområden identifierats. 
Revisionen rekommenderar omsorgsnämnden att: 
. Säkerställa en ändamålsenlig ekonomistyrning för att utföra verksamheten inom 
given ram. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-08-27. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av revisionens granskning 2019 och godkänner det pågående arbetet med 
ändamålsenlig ekonomistyrning för att utföra verksamheten inom given ram.   
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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ON § 107    

 
Åtgärdsplan  
Omsorgsförvaltningen informerar om pågående arbete med åtgärdsplanen. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att arbeta vidare med åtgärdsplanen för att 
sänka kostnaderna inom omsorgsförvaltningen. 
 
 
 

Protokollsanteckning 

Sanna Lundström Gustafsson (S) och Kent Östergren (S) står inte bakom att heltidsmåttet ändras till 
en arbetstidshöjning eller att habiliteringsersättningen försvinner.  
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 108 

 
Rutiner för försörjningsstöd 
 
Britt Lindgren (C) framför önskemål om att individ- och familjeomsorgen redovisar rutinerna för 
försörjningsstöd till omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att individ- och familjeomsorgen redovisar rutinerna för försörjningsstöd 
till omsorgsnämndens sammanträde 2020-10-22. 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 109 

 
Extra resurser till nattorganisationen 
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) tar upp frågan: Om de extra resurser som tillsatts till 
nattorganisationen på grund av covid -19 kommer att fortsätta till hösten. 
 
Förvaltningschefen informerar om att utifrån behov sätts extra resurser in inom nattorganisationen.  
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ON § 110   ON 2020/000002 
 
Budgetuppföljning 
 
Förvaltningschefen redovisar budgetuppföljning för perioden januari – juni 2020 för 
omsorgsnämndens verksamheter.  
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 111   ON 2020/000006 

 
Delegationsbeslut  
 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-06-11 §§ 52-65, 2020-08-13 §§ 2020-07-23 § 66, 
2020-08-13 §§ 67-73, 84, 90. 
Individ- och familjeomsorgen, juni-juli 2020, nr 559-569.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
juni-juli 2020, nr 1226-1250. 
Färdtjänstärenden, juni-juli 2020, nr 139-142. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
 
 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-08-27| §§ 91-113 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2020\ON protokoll 2020-08-27.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 24(25
)
 

 
 

ON § 112       ON 2020/000005 

 

Anmälningsärenden  
 
Protokoll kommunfullmäktige 2020-06-11 §§ 65, 67, 71.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisad meddelande. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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ON § 113       

 

Information från omsorgsförvaltningen  
Förvaltningschefen tar upp frågan om hur omsorgsnämnden vill hantera åtgärdsplanen. 
 
Information om covid -19. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att åtgärdsplanen ska följas upp vid varje nämndssammanträde. 
 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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