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Justerare Jan-Olof Larsson 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet, den 29 augusti 2022, kl. 10.30. 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   

Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   

Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-08-25 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-08-29 – 2022-09-20. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Maria Zetterberg  
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ON § 80   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer: 
 
• Kortis för barn med speciella behov 

 
• Hunnebohemmet 40-år 
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ON § 81     

Presentation av medarbetare och organisation    
De nya enhetscheferna för hemtjänsten; Anna Quick och Sheila Wickman presenterar sig för 
nämnden. Nämnden presenterar sig för enhetscheferna. 
 
Enhetscheferna presenterar kort hur arbetssituationen har sett ut under sommaren.  
 
Förvaltningschefen presenterar också övrig organisation och de förändringar som skett sedan 
nämnden fick detta presenterat för sig 2022-08-26 §87. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att komplettera organisationsschemat med antal 
underställda på respektive enhet/avdelning. Kompletteringen skickas ut separat. 
 

Skickas till  

Förvaltningschef 
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ON § 82    ON 2022/000080 

Habiliteringsersättning 
Förvaltningschefen fick i uppdrag av nämnden 2022-04-21 § 56 att återkomma med en djupare 
redogörelse för habiliteringsverksamheten, ersättningsnivåer samt information om hur ersättningen 
ser ut i närliggande kommuner. 
 
Anna Arndt, enhetschef LSS redovisar svar på uppdraget som nämnden gett.  
Ersättningen idag är 30kr/dag. Nivån på ersättningen beslutades i nämnden 2011. Kommunens 
ersättningsnivå ligger lägst i den jämförelsegrupp som använts i kartläggningen. Statsbidrag på 
216 000kr har beviljats.  

Beslutsunderlag 

Enhetschefens redovisning 2022-08-25 
Protokollsutdrag ON 2022-04-21 §56 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med information kring hur 
mycket respektive brukare får av statsbidraget samt ett förslag på hur en höjning av ersättningsnivån 
skulle kunna se ut och vad det skulle kosta.  
 

Skickas till  
Förvaltningschef 
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ON § 83    ON 2022/000084 

Lex Sarah rapport - ärende 10762  

Sammanfattning  
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2022-03-28, rapport uteblivet beslut 
SÄBO.  

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 § 
Utredarens utredning 2022-03-28.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2021/000084.  
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ONAU § 84   ON 2022/0000045 

Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater 
och dess skötsel  

Beskrivning av ärendet  

Att omsorgspersonal ska kunna hantera hörapparater ligger i linje med vad förvaltningen har i sitt 
uppdrag, men det är inte klart på vilket sätt detta kan göras för bästa effekt. Förvaltningen är inte 
säker på om utbildning är den insats som krävs för att uppnå målet som borde vara att 
förvaltningens medarbetare kan hantera de äldres hörapparater.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §84 
Tjänsteutlåtande 2022-03-29 
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater och dess skötsel  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska bifallas.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att finansieringen ska ske inom befintlig ram. 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionär 
Förvaltningschef 
Utredare    
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ON § 85    ON 2022/0000046 

Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en 
tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs kommun  

Beskrivning av ärendet  

En motion har inkommit gällande arbetssituationen för hemtjänstpersonalen, som beskrivs som 
stressig. Motionärerna föreslår att ge personalen mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering 
för att utföra bästa möjliga vårdinsatser och att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten.  
Att ge medarbetare mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering ligger i linje med ett 
inriktningsbeslut som omsorgsförvaltningen har tagit mot tillitsbaserat ledarskap. Samtliga chefer, 
däribland hemtjänstens chefer, tar del av utbildningar och fokusdagar där formerna för ett sådant 
ledarskap diskuteras och utvecklas.  
 
Det finns inga beslut om hur lång varje hemtjänstinsats får vara. Varje insats är individanpassad 
utifrån personens dagsbehov. Inga hemtjänstinsatser avbryts innan de är slutförda enligt individens 
behov. Ett viktigt mått på om schabloner och planering fungerar är om medarbetarna hinner ta sin 
rast och avsluta sin arbetsdag i tid.  
 
Det finns schablontider som ett sätt att fördela ekonomisk ersättning till hemtjänst-utförare, men 
också för att möjliggöra planering av verksamheten. Vid senaste revideringen av 
förfrågningsunderlaget sågs ersättningsmodellen över. Då togs beslut att fortsätta med schablontider 
enbart som grund för ersättning och planering.   

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §86 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en tillitsbaserad ledning och styrning i 
Sotenäs kommun  

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar på att Omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Sanna Gustafsson (S) yrkar på att Omsorgsnämnden ska föreslå Kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande mot Sanna Gustafssons (S) 
yrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2022-06-02 §§ 80-105 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\     
2022-08-25.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(31) 

 

Forts. ON § 85 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad till den del som 
avser att ge personalen mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering samt avslå motionen till de 
delar som avser att avskaffa minutstyrning eftersom schablontiderna enbart används som beräkning 
av ersättning och möjliggörande av planering. 

Reservation  

Sanna Gustafsson (S) och Jan-Olof Larsson reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) och Ewa Ryberg (V) ställer sig bakom ett bifall till motionen. 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionären 
Förvaltningschef 
Utredare  
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ON § 86    ON 2021/000152 

Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 
sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen.  

Beskrivning av ärendet  

Motion har inkommit med förslag insatser för att förbättra arbetsmiljön för nattpersonal inom 
äldreomsorgen. Motionen hade två förslag  
1) Ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut  
Att skapa en attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen  
genom att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  
2) Återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits.  
2019 togs beslut gällande höjning av nattmåttet som ett sätt att hantera en minskad budgetram. Det 
finns nu tre medarbetare som är tillsvidareanställda med det nya arbetstidsmåttet. Det är för få, och 
det har gått för kort tid, för att dra några slutsatser kring hur arbetstidsmåttet påverkar sjukfrånvaron 
för dessa. Förvaltningen har däremot uppmärksammat ett behov av att se över 
arbetstidsförläggningen, med främsta anledning att skapa bättre förutsättningar för att erbjuda alla 
medarbetare heltidstjänster.  
 
Förvaltningen kan redovisa sitt systematiska arbetsmiljöarbete till kommunfullmäktige om det anses 
som information som kommunfullmäktige bör och vill ta del av. Om ett sådant beslut tas behöver 
förvaltningen tydligare information om en sådan redovisning skulle omfatta hela förvaltningen eller 
enbart specifik/a enhet/er.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §87 
Tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124  
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen 
inom äldreomsorgen.  

Yrkande  

Kajsa Åkesson (M), Rosita Holmström (M) och Britt Lindgren (C) yrkar på att Omsorgsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Sanna Gustafsson (S) och Mikael Sternemar (L) yrkar på att Omsorgsnämnden ska föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på Kajsa Åkessons (M) m.fl yrkande mot Sanna Gustafssons (S) m.fl 
yrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Forts. ONAU § 86  

Omröstning 

Omröstning begärs. 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning:  

• Ja-röst för omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
• Nej-röst för Sanna Gustafssons (S) förslag till beslut. 

 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster för Kajsa Åkessons (M) m.fl förslag mot 3 nej-röster för Sanna Gustafssons (S) 
förslag antar nämnden Kajsa Åkessons (M) m.fl förslag. Se omröstningsbilaga. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen till den del som avser att se över 
arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen samt bifalla motionen till de delar som avser att 
redovisa hur Omsorgsförvaltningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Reservation  

Sanna Gustafsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) och Ewa Ryberg (V) ställer sig bakom ett bifall till motionen. 

Omröstningsbilaga 
 
Beslutande Parti Ja Nej  Avstår  
Nils Olof Bengtsson M 1   
Kajsa Åkesson M 1   
Britt Lindgren C 1   
Mikael Sternemar L 

 
1  

Sanna Gustafsson S  1  
Jan-Olof Larsson S  1  
Rosita Holmström M 1 

 
 

Omröstningsresultat  4 3  

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionär 
Förvaltningschef 
Utredare   
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ON § 87    ON 2021/000160 

Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten  

Beskrivning av ärendet  

Förvaltningen har identifierat en mängd områden i hemtjänsten som förvaltningen har för avsikt att 
utveckla framöver. Förvaltningens bedömning är att det nu, efter pandemin, finns bättre 
förutsättningar för att tydliggöra ett arbetsflöde som behöver ligga till grund för hemtjänstens 
fortsatta arbete. Personalbrist är dock något som försvårar faktorer som kontinuitet.  
 
Eftersom hemtjänstarbetet innebär kommunikation med brukare och med kollegor samt att 
medarbetaren ska kunna ta del av och skapa dokumentation är goda kunskaper i det svenska 
språket, i både tal och skrift, ett krav vid anställning.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 § 85 
Tjänsteutlåtande 2022-02-16 
Protokollsutdrag KF § 142 2021-12-08  
Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.  

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionär 
Förvaltningschef 
Utredare   
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ON § 88    ON 2022/000077 

Motion - Arbetskläder omsorgen  

Beskrivning av ärendet  

En motion har inkommit med förslag om att upphandla tvätteritjänst eller cirkulationstvätt för 
förvaltningens arbetskläder. En utredning gällande bland annat tvätt av arbetskläder har gjorts under 
våren 2022 och redovisats för Omsorgsnämndens arbetsutskott. Utredningen beskriver 
förutsättningarna för att införa tvätteritjänst eller cirkulationstvätt.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §89 
Tjänsteutlåtande 2022-05-24 
Protokollsutdrag KF § 40 2022-03-23  
Motion Arbetskläder i omsorgen  

Yrkande 

Britt Lindgren (C) och Mikael Sternemar (L) yrkar på att Omsorgsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse att motionen är besvarad.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna avseende personal 
och ekonomi vid en upphandling av tvätteritjänst eller cirkulationstvätt.  

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionär 
Förvaltningschef 
Utredare 
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ON § 89    ON 2022/000095 

Höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt Socialtjänstlagen 

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade 2022-06-14 om en höjning av minimibeloppet vid fastställande av avgifter 
enligt Socialtjänstlagen. Enligt beslutet ska minimibeloppet förändras från 1 augusti 2022 och 
ändringen sker enligt Socialtjänstlagen, 8 kap. 7§. 
 
Följande minimibelopp gäller från 1 augusti 2022: 
Ensamstående över 65 år  5 853kr/månad 
Makar, sambo över 65 år  4 807kr/månad 
 
Ensamstående under 65 år  6 438kr/månad 
Makar, sambo under 65 år  5 287kr/månad 
 
Samtliga berörda har fått sina minimibelopp omräknade och har informerats om beslutet.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen. 
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ON § 90    ON 2022/000078 

Institutionsröstning på Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet i 
samband med Val 2022. 

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren informerar om att institutionsomröstning kommer att genomföras på 
Hunnebohemmet   2022-09-07  kl.13.00-17.00 
Kvarnbergshemmet  2022-09-08  kl.13.00-17.00  
för att möjliggöra att så många som möjligt av våra omsorgstagare ska kunna rösta. 
 
För de av våra omsorgstagare eller övriga i samhället som inte har möjlighet att ta sig till en 
vallokal finns möjligheten att boka en ambulerade röstmottagare eller använda sig av bud. 
Bokningen av ambulerande röstmottagare görs via valkansliet.  
De ambulerande röstmottagarna finns tillgängliga under hela röstningsperioden  
(22-08-24 till 22-09-11). 
 
Hemtjänsten samt de privata aktörerna har i dagarna gått ut med information till samtliga 
omsorgstagare. Valkansliet har redan fått in bokningar av ambulerande röstmottagare.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen. 
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ON § 91    ON 2022/000002 

Helårsprognos efter juni månad 

Sammanfattning 

Helårsprognosen för omsorgsförvaltningen är oförändrad från föregående redovisning och pekar 
fortfarande på ett nollresultat för helåret.  
 
Sjukfrånvaron är fortsatt hög i verksamheterna och ligger efter juni på 15,7 % 
Bemanningssituationen inför sommaren är tuff, vilket kommer leda till ökade kostnader i form av 
övertid, semesteravtal, enskilda avtal och erbjudande till sommarvikarier. Detta syns redan i 
kostnaderna då kostnaden för timanställda ökat med 13 % och övertidsersättningen ökat med 90 % 
jämfört med samma period föregående år.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-08-11 §101 
Helårsprognos Omsorgsförvaltningen 2022-07-11. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämndens tar del av informationen  
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ON § 69     

Lokalförsörjning hösten 2022 

Sammanfattning 

Petra Hurri lokalplaneringsansvarig på Omsorgsförvaltningen presenterar planen och beräknade 
kostnader för lokalförsörjning hösten 2022. 
 
Förvaltningschefen för samhällsbyggnad understryker att planen går i linje med de övergripande 
planer som finns för kommunens fastigheter och att den är väl förankrad i organisationen.  
 

Beslutsunderlag 

Plan lokalförsörjning hösten 2022  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen  
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ON § 93    

Arbetsmiljögenomlysning nattarbetande undersköterskor/ 
vårdbiträden 

Beskrivning av ärendet  

Hälsosamordnaren presenterar sin rapport gällande arbetsmiljögenomlysningen för nattarbetande 
undersköterskor och vårdbiträden.   
 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-08-11 §105 
Rapport arbetsmiljögenomlysning 2022-06-23. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 94   ON 2019/000033 

Förordnande av rätt att begära polishandräckning enligt lagen om LVU 
Beslut om att begära handräckning av polis enligt 43 § 2 p LVU omfattas av delegeringsförbud 
enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL). Beslutsrätten kan dock förordnas och är då personlig för 
särskilt namngivna tjänstemän. För att tilldelas förordnande att begära polishandräckning enligt 43 
§ 2 p L VU krävs att personen innehar tillräcklig erfarenhet, kunskap och kompetens inom området.  
Under kontorstid beslutas begäran om polishandräckning av förordnade tjänstepersoner. Om ingen 
är i tjänst när behov uppstår förordnas Omsorgsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande. Med anledning av att behovet kan uppstå under helger och kvällar behöver 
socialsekreterarna och vikarierande socialsekreterare i sociala jouren förordnas.  
 
Vid avslut av uppdrag eller anställning ska förordnande återkallas och vid nya uppdrag eller 
anställningar ska nytt förordnande beslutas. Med anledning av att det skett personalförändringar 
både inom förvaltningen och hos sociala jouren behövs nya förordnanden och återkallanden av 
förordnanden för personer som slutat.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-08-11 §104 
Tjänsteutlåtande handläggare 2022-07-22. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden förordnar följande personer rätten att begära polishandräckning med stöd av  
43 § p 2 LVU och återkallande av handräckning i enlighet med delegationsordningen:  
Omsorgsförvaltningen: Lisbeth Olsson, Ylva Görling.  
 
Socialjouren: Annelie Berntsson Berg, Marika Axelsson, Carina Gustavsson, Therese Karlsson, Eva 
Nilsson, Annette Calner, lnga-Lill Carlsson, Solveig Larsson, Pernilla Martinsson, Anna-Karin 
Ödbrant, Helena Larsson, Gustaf Lundell.  
 
Omsorgsnämnden: Nils Olof Bengtson, ordförande, Britt Lindgren, 1 :e vice ordförande, Sanna 
Lundström-Gustafsson, 2:e vice ordförande. 
 
Omsorgsnämnden återkallar förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt 
återkallande av handräckning för:  
Madeleine Barrling, från och med 2022-08-11.  
Gunilla Gustafsson Ek, från och med 2022-08-11.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att förordnande med namngivna tjänstemän och ledamöter biläggs 
delegationsordningen och uppdateras vid eventuella ändringar. 

Skickas till 

Förvaltningschef  
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ON § 95    ON 2021/0000104 

Översiktsplan 2022 – Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Översiktsplanen är kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den 
gällande översiktsplanen för kommunen antogs av kommunfullmäktige i december 2010. Efter 
drygt tio år finns behov av att se över inriktningar och förslag till mark- och vattenanvändning samt 
att göra nya avvägningar efter förändrad lagstiftning.  
 
Förslaget till ny översiktsplan är digital och består av kartor och texter i nio delar. Huvudstrategin 
för planen är ”Unikt landskap - unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara på Sotenäs 
unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen beskrivs hur kommunen 
förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren och riktlinjer ges för den långsiktiga 
utvecklingen fram emot år 2050. I planen beskrivs utvecklingen i hela kommunen. För fem 
tätortsområden ges en mer detaljerad redovisning.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Möjlig påverkan om ökad inflyttning sker kopplat till detta och att bland dessa finns fler som 
behöver stöd från kommunen. Med ökad tillgänglighet och gemensamma mötesplatser kan dock 
behov av stöd också minska, då behov kan tillgodoses på annat sätt.  

Hållbar utveckling  
Översiktsplanen syftar till hållbar utveckling av kommunen som helhet. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-08-11 §107 
Tjänsteutlåtande förvaltningschef 2022-06-30. 
ÖP Kungörelse 2022-06-07 
Sändlista granskning ÖP2022 Sotenäs 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ställer sig bakom Översiktsplan 2022 och lämnar inga synpunkter  

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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ON § 96   ON 2022/000100 

Handlingsplan psykisk hälsa – förlängning av befintligt avtal 

Beskrivning av ärendet  

Sedan några år finns en regionsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i samverkan 
mellan regionens kommuner och Västra Götalandsregionen. Den regionsgemensamma 
handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner.  
Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter 
beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 beslutades att 
förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk 
hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och 
nationell handlingsplan. På grund av detta föreslås att det inte görs någon revidering denna gång 
utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024.  
 
Socialchefsnätverket är i stort nöjda med handlingsplanens innehåll gällande det faktiska arbetet 
med området psykisk hälsa. I den fördjupade analys som genomfördes 2019 framfördes synpunkter 
och önskemål gällande samordningen i form av tjänsten som regionsamordnare för kommunerna. 
De synpunkter socialchefsnätverket framfört handlar om att man anser att samordningen bör ske i 
befintliga, ordinarie strukturer, inte att den ska upphöra.  
Man har önskat en översyn av detta i kommande revidering av handlingsplanen. Med detta sagt 
beslutade Fyrbodals kommuner att förlänga handlingsplanen att gälla 2021-2022. När det nu är dags 
för översyn av handlingsplanen inför 2023-2024 kvarstår kommunernas synpunkter i sak. Mot 
bakgrund av pågående arbete med nationell strategi och nationell handlingsplan ställer sig 
socialchefsnätverket bakom förslaget om en förlängning av nuvarande regionsgemensam 
handlingsplan för åren 2023-2024. Det är bra att synkronisera regionens arbete med den nationella 
processen.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-08-11 §106 
Tjänsteutlåtande Förlängning handlingsplan psykisk hälsa 22-06-30. 
Protokollsutdrag Fyrbodals kommunalförbund § 76 220617 
Tjänsteutlåtande Förlängning handlingsplan psykisk hälsa Fyrbodals kommunalförbund 22-05-24. 
Protokollsutdrag VästKom §26, 22-05-10. 
Tjänsteutlåtande Förlängning Handlingsplan Psykisk hälsa VästKom 
Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2024. 
Handlingsplan, Nationell strategi psykisk hälsa 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna förlängning av handlingsplan 
psykisk hälsa till att gälla även 2023-2024 för att invänta nationell strategi och handlingsplan.  

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef  
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ON § 97    ON 2021/0000024 

Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 

Beskrivning av ärendet  

I syfte att främja högre grad av användning av välfärdsteknik och att användningen ska vara jämlikt 
spridd över regionens olika delar, har ett arbete pågått för att identifiera och föreslå utökad 
samverkan. Den befintliga strukturen för samverkan kring hjälpmedel föreslås utökas till att även 
omfatta detta utökade uppdrag i form av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. Utredningen 
”Välfärdsteknik i samverkan” har visat på samverkansvinsterna och att huvudmännen genom 
gemensam finansiering kan tillskapa en struktur som bär de initiala investeringskostnader som 
tillkommer. Utredningen visar på att utan samverkan och samgående, då varje huvudman enskilt 
ska hantera inköp, användarsupport, driftskostnader, logistik med mera finnas risk för att 
kostnaderna blir så höga att nyttjande av välfärdsteknik hämmas. Samgåendet och tecknande av 
samverkansavtal medför initialt en något högre kostnad för igångsättandet och etablering av 
samverkan. Därefter visar utredningen på att kostnaderna kommer att minska, jämfört med om var 
och en utför och driftar tillgången på digitala hjälpmedel i egen regi. Förutom ekonomisk lönsamhet 
visar utredningen på vinster i form av ökad kvalitet, en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel 
samt att omställningen till nära vård kan främjas. Inom området finns flera statliga satsningar och 
överenskommelser där kommunerna har möjlighet att använda medel för att finansiera delar av sin 
medverkan, till exempel "Överenskommelse, äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus".  
 
Utredningen Välfärdsteknik har genom remissförfarande insamlat och i stort omhändertagit 
parternas synpunkter. Från verksamheter framkommer önskemål om ökad tillämpning av digitala 
hjälpmedel. Att instruera, vägleda och ge support i användningen av digitala hjälpmedel är dock 
arbetsmoment som man på flera håll menar konkurrerar med ordinarie kärnuppdrag. Skötsel och 
underhåll av utrustningen likaså. Samverkan gällande detta för att uppnå samordningsvinster är 
något som på många håll framhålls som positivt. En jämlik tillgång och ett jämlikt utbud av digitala 
hjälpmedel kan främja nära vårds-omställningen.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
En samordning talar för lägre kostnader än om kommunerna enskilt ska utföra och drifta tillgången 
på digitala hjälpmedel. 10kr per invånare betalas av respektive kommun som en engångsinvestering.  

Organisation och personal  

En samordning innebär att kärnverksamheten i större utsträckning kan avlastas drift och support för 
digitala hjälpmedel för att istället ägna sig åt uppdraget.  

Hållbar utveckling  
Ett samordnat och strukturerat utbud, drift och support främjar teknikutvecklingen inom området, 
samt säkerställer ett jämlikt förhållningssätt inom regionen.  
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Forts. ONAU § 97 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-08-25 §108 
Tjänsteutlåtande förvaltningschef 2022-06-30.  
Protokollsutdrag Fyrbodal kommunalförbund § 77 Digitala hjälpmedel i samverkan 2022-06-17. 
Protokollsutdrag VästKom §24, 22-05-10 digital välfärdsteknik 
Samverkansavtal digitala hjälpmedel– för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög 
kvalitet för invånarna i Västra Götaland  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal gällande digitala 
hjälpmedel. Avtalet gäller tre år från tecknandet.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att finansieringen sker inom ramen för förvaltningens budget. 

Skickas till 

Västra Götalandsregionen 
Förvaltningschef 
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ON § 98 

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

Sammanfattning  

Den 1 juli 2022 införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den 
som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart 
obehövligt. Huvudregeln är att en fast omsorgskontakt alltid ska erbjudas. Utrymmet för att avstå 
från det är mycket begränsat.  
 
Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln 
undersköterska utses till fast omsorgskontakt. 
 
Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad 
omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst. 
 
Förvaltningen jobbar med fast omsorgskontakt även inom LSS och socialpsykiatrin. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-08-11 §109 
Socialstyrelsens Meddelandeblad, juni 2022. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden med en beskrivning 
av vilka arbetsuppgifter som omsorgskontakten har.   

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
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ONAU § 99   ON 2022/0000036 

Ej verkställda beslut 

Beskrivning av ärendet  

Enligt 4 kap.1 § SoL1 och enligt 9 § LSS är nämnden skyldig att tillse att de beslut som fattas 
verkställs skyndsamt. Om beslutet inte är verkställt efter tre månader ska det rapporteras till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). Därefter ska beslutet fortsättningsvis rapporteras in till IVO en 
gång i kvartalet, tills det blir verkställt eller avslutas. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden får en rapport av ansvarig rapportör i samband med varje 
inrapportering till IVO. Vid risk för vite kommer ärendet tas upp i nämnden. 
 
Förvaltningschef föredrar den rapport som gäller perioden 1 juli till 31 augusti. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-08-11 §110 
Rapport ej verkställda beslut 2022-07-27  

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att tillse att rapporteringen till nämnden sker efter 
varje inrapportering till IVO samt att de ärende där det riskeras vite tas upp i nämnden.  

Skickas till 

Förvaltningschef 
Huvudrapportör  
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ONAU § 100   

Information från förvaltningen 
A) Utvärdering av sommaren 

Förvaltningschefen redogör för den period som hon arbetade inom vården under sommaren. 
Hon beskriver perioden som ”En rolig och nyttig upplevelse” Hon riktar en stor eloge till all 
personal för deras fantastiska jobb.   
 
För att göra en grundlig utvärdering av sommaren kommer alla medarbetare att beredas 
möjlighet att på sina APT berätta om hur de upplevt sommaren. Denna information kommer 
sedan att förmedlas vidare upp i organisationen för att så småningom även nå nämnden.  
 
Bemanningsläget är fortsatt ansträngt i verksamheten och kommer att vara det ett tag till 
framöver. Förvaltningen kommer aktivt jobba med långsiktig rekryteringen till våra 
verksamheter.  
 

B) Särskilda projekt 
Det viktiga arbetet med anhörigstöd fortsätter nu under hösten.  
Inom det förebyggande arbetet så fortsätter aktiviteterna på Kiffen. I september kommer det 
att startas upp aktiviteter på Hav och Land i Hunnebostrand. Förvaltningen undersöker 
möjligheterna med att underlätta transporter och att möjliggöra mat under dagen för att fler 
ska kunna delta i aktiviteterna.  
 

C) Samarbete med Tumlaren 
På onsdagar mellan 14-16 kan anställda inom omsorgsförvaltningen simma på Tumlaren 
gratis. Förvaltningen undersöker också möjligheten till att erbjuda fika. 
 

D) Beläggning särskilt boende 
I dagsläget är det ingen väntelista för plats på SÄBO. Under sommaren har vi kunnat 
erbjuda andra verksamheter att köpa plats hos oss.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 101   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 § 102   Dnr 2022/000007    

Redovisning av delegationsbeslut  
 

• Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-06-09, 2022-08-11 
 

• Protokoll Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2022-06-09 
 
• Delegationsbeslut färdtjänst för juni och juli 2022. 

 
• Delegationsbeslut Individ- och familjeomsorgen för juni och juli 2022. 

 
• Delegationsbeslut Äldre- och handikappomsorgen för juni och juli 2022. 

 
• Ordförandebeslut daterat 2022-06-30, 2022-07-18 

 
• Beslut om delegationsnivå socialsekreterare daterat 2022-06-16, ON 2022/96 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 103   Dnr 2022/000006  

Anmälningsärenden 

• Region Stockholm, Nationell plan med mål att eliminera hepatit C nu tillgänglig, 22-08-18, 
ON 2022/6 

• Socialstyrelsen, Utlysning av statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att 
motverka hemlöshet, enligt metoden Bostad först.22-08-12, ON 2022/113. 

• Fyrbodals kommunalförbund, Enkät - Synpunkter på remissversion samverkansavtal 
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR, 22-08-11, ON 2022/112 

• Protokollsutdrag HSN 220623, Samverkansavtal ungdomsmottagning, förlängning,  
2022-07-07, ON 2022/74 

• Trafikanalys utredning om färdtjänsttillstånd, 22-07-04, ON 2022/110 
• Protokollsutdrag KS 220615 § 102, Anvisningar internkontroll 2023, 22-06-29, ON 2022/4 
• Protokollsutdrag RF 220613 §138, Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård, 

ON 2021/131 samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser,  
2022-06-29 

• Fyrbodals kommunalförbund, Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa 2023-2024,  
22-06-28, ON 2022/100 

• Protokollsutdrag KF 220615 §83, Mål- och resursplan, flerårig, 22-06-23, ON 2022/1 
• Protokollsutdrag KF 2022-06-15 § 84, Sotenäs kommuns delårsrapport per april 2022, 22-

06-23, ON 2022/6 
• Statens institutionsstyrelse, Information om SiS platssituation, 22-06-22, ON 2022/6 
• Socialstyrelsen, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 1 juli, 22-06-22, ON 2022/6 
• Fyrbodals kommunalförbund, Samverkansavtal Yrkesresan, 22-06-20, ON 2022/98 
• SKR, Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024, 22-06-10, ON 2022/94 
• ÖP 2022, ON 2022/104, 22-06-09 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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ON § 104    

Kortis för barn med speciella behov 
Mikael Sternemar (L) väcker fråga kring ett inlägg på sociala medier gällande kortis för barn med 
speciella behov.   
 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 105     

Hunnebohemmet 40-år 
Den 16 september fyller Hunnebohemmet 40-år. Petra Hurri har tillsammans med enhetschefen på 
Hunnebohemmet i uppdrag att planera för detta. Kommundirektören och presidiet är inbjudna till 
firandet.   

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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