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ON § 57   

        
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer: 
 
• Första ledets chefer 

 
• Matsalen Kvarnbergshemmet 

 
• Verksamhetsbesök 

 
• Sommarrekrytering 
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ON § 58     

Kontinuitetsmätning, tertial uppföljning    
Omsorgsnämnden beslutade 2021-11-18 § 117, om  
att tertialvis följa upp hur många personal som besöker omsorgstagarna, i hemtjänsten, under en 14-
dagarsperiod och återrapportera till Omsorgsnämnden.  
 
att göra en uppföljning av varför antalet personal hos omsorgstagarna är så högt i hemtjänsten, vidta 
åtgärder för att sänka antalet personal omsorgstagarna träffar, per 14-dagarsperiod till högst 13.  
 
samt att återkomma med kontinuitetsmätning gällande de privata aktörerna på området.  
 
Äldreomsorgschefen rapporterar att kontinuitetsmätningen har fått följande resultat: 
September 2021 – 21 personer 
December 2021 – 18 personer 
Mars 2022 – 16 personer 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 59      

Handlingsplaner hemtjänsten 
Maria Ås, avdelningschef äldreomsorg hälso- och sjukvård, Ann-Sofie Svensson, 
nattpatrullen/skyddsombud och Hanna Wejerborn, hemtjänsten/skyddsombud presenterar de 
handlingsplaner som arbetats fram tillsammans med personalen utifrån de resultat som framkommit 
i hälsosamordnarens arbete. 
 

Beslutsunderlag  

Handlingsplaner 2022-05-31 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 60    ON 2021/000131 

Färdplan – länsgemensam strategi för God och Nära vård 

Sammanfattning 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård har under det gångna året varit på remiss.  
Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka 
fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas framförda önskemål i stort tagits 
tillvara. Vikten av samverkan poängteras ytterligare i revideringen där kommunens socialtjänst även 
lyfts fram som en part. 
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-05-19 § 69 
Tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Färdplan - Länsgemensam strategi 
för god och nära vård.  

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
MAS  
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ONAU § 61   ON 2021/000132 

Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 

Sammanfattning 

Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser har under det gångna året varit 
på remiss.  
 
Avtalet ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet beskriver ansvarsförhållandet mellan 
VGR och kommunerna i Västra Götaland samt avser stärka och främja samverkan och samarbete 
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den 
enskilde.  
 
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst 
och vissa andra områden/grupper av betydelse för samverkan.  
Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens grunduppdrag, 13a kap. 1§ 
HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan 
utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6§ 
HSL (2017:30). Kommunens hälso- och sjukvård ingår i begreppet primärvård, kommunal 
primärvård.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter både avseende 
innehåll och modernisering av innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet till stor del 
tagits tillvara. Exempelvis avvikelsesystemet som nu uppgraderats för att kommuner ska kunna ta ut 
statistik vilket var en synpunkt från bl a Sotenäs.  
I avtalet tydliggörs det ekonomiska ansvaret. Patientens vård och behandling sker efter beslut eller 
ordination. Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, 
ordinationer eller förskrivningar som görs av respektive huvudman.  
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag ONAU 2022-05-19 § 70 
Tjänsteutlåtande 2022-05-02. 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
MAS   



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2022-06-02 §§ 57-79 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\     
2022-06-02maskat.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(27) 

 

ON § 62     

Första ledets chefer 
Jan-Olof Larsson (S) väcker fråga om arbetssituationen för första ledets chefer. 
Frågan diskuterades under mötet. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 63     

Matsalen Kvarnbergshemmet 
Jan Olof Larsson (S) ställer fråga angående om Kvarnbergshemmets matsal är öppen för externa 
besökare. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om matsalen på 
Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet är öppen för externa besökare. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 64    ON 2021/000141 

Verksamhetsbesök 
Sanna Gustafsson (S) ställer fråga om att få genomföra ett verksamhetsbesök. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner att verksamhetsbesök kan genomföras och ska ske enligt fastställd 
rutin.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Frågeställaren 
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ON § 65    ON 2022/000077 

Sommarrekrytering 
Veronica Johansson (SD), väcker fråga angående varför det finns utbildad personal som söker jobb 
inom hemtjänsten och inte får anställning.  
 
Förvaltningschefen meddelar att det ofta finns en bakomliggande orsak till varför vissa personer 
inte kan få anställning.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 66    ON 2022/000077 

Lex Sarah rapport - ärende 10760 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2022-03-28, rapport utebliven 
hemtjänst och upprättad utredning i ärendet.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-05-19 § 62 
Utredarens utredning 2022-03-28. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2021/000077.  
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att utföraren inte lider ekonomisk 
skada på grund av att Omsorgsförvaltningen har brustit i handläggningen.  

Skickas till 

Förvaltningschef 
Utredare/SAS 
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ON § 67    ON 2022/000078 

Lex Sarah rapport - ärende 10761 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2022-03-28, rapport utebliven 
hemtjänst och upprättad utredning i ärendet.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-05-19 § 63 
Utredarens utredning 2022-03-28. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2021/000078.  

Skickas till 

Utredare/SAS 
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ON § 68    ON 2022/000079 

Lex Sarah rapport - ärende 10794 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2022-04-08, gällande 
förmedlingsmedel och systemfel i Combine och upprättad utredning i ärendet.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-05-19 § 64 
Utredarens utredning 2022-04-08. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen och förvaltningens redovisning av åtgärder i ärendet till 
protokollet med diarienummer ON 2021/000079.  

Skickas till 

Utredare/SAS 
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ON § 69    ON 2022/000002 

Tertialrapport T1 - 2022 

Sammanfattning 
Vid årets slut väntas 3 av 12 verksamhetsmål vara uppfyllda. 3 av verksamhetsmålen kommer inte ha 
något värde att tillgå under 2022 och blir därmed ej uppfyllda. 6 mål tros inte kunna uppnås under året 
eller vara nära målvärdet. Då det efter april inte finns något utfall på dessa mål är bedömningen svår att 
göra.  
 
Periodens utfall uppgår till -80,3 mnkr, vilket är -1,3 mnkr (1,7 procent) sämre än budgeterat för 
perioden. Periodens avvikelse mot budget beror främst på höga personalkostnader under årets första 
månader inom äldreomsorgen samt placeringskostnader inom socialpsykiatrins verksamhetsområde. 
Sjukfrånvaron uppgår under perioden till 17,1 procent. Förvaltningen har även några statsbidrag som 
inte mottagits ännu men där insatser påbörjats. Dessa kostnader belastar förvaltningens resultat med 0,6 
mnkr.  
 
Helårsprognosen uppgår till 0,0 mnkr jämfört med budget och påverkas bland annat av 
rekryteringsproblematiken som kan innebära att vissa tjänster kommer hållas vakanta längre tid än 
önskat. Även att förvaltningen arbetar aktivt med strategisk planering av mottagna statsbidrag påverkar 
prognosen positivt då många utvecklingsinsatser kan finansieras av statliga medel.  
 
Periodens investeringsutgifter uppgår till 0,0 mnkr. För helåret prognostiseras 1,1 mnkr nyttjas av årets 
totala investeringsbudget om 2,6 mnkr. Investering av trygghetsskapande lösningar har dragit ut på tiden 
och investeringen kommer att göras först 2023. 
 
Förvaltningen räknar med ett resultat i balans med budget vid årets slut. 

Organisation och personal  
Förvaltningen har goda planeringsförutsättningar för 2022, då inga anpassningskrav finns i budget. 
Dock hämmas utvecklingsarbetet av personalförsörjningsproblematiken.  

Hållbar utveckling  
Förvaltningen strävar efter god hållbarhet genom måluppfyllelse i kvalitet och ekonomi. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-05-19 § 66 
Tjänsteutlåtande 2022-05-16 
Delårsrapport januari-april 2022  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner delårsbokslut januari-april 2022  

Skickas till 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom  
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ON § 70   ON 2022/000070 

LOV – årlig uppföljning 

Sammanfattning 
Den årliga uppföljningen av privata utförare enligt LOV har genomförts under mars månad 2022 där de 
tre privata aktörerna i Sotenäs kommun redovisat svar på fem frågor. Frågorna gällde deras arbete enligt 
gällande avtal med kompetensutveckling/ introduktion, miljökrav, genomförandeplaner, 
kontaktpersoner samt plan för kris och beredskap. Sammantaget visar svaren att LOV-företagen med 
hänsyn till omfattningen av den verksamhet de bedriver på ett förväntat sätt svarar upp mot uppsatta mål 
för utförandet av hemtjänst i granskade delar.  
 
Sammantaget visar årets uppföljning av LOV-företagen ett godkänt resultat.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-05-19 § 65 
Tjänsteutlåtande utredare 2022-04-27. 
Uppföljning av LOV-företagen 2022 (Bilaga 1)  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner redovisad uppföljning av LOV-företagen. 

Skickas till 

Utredare/SAS 
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ON § 71   ON 2022/000070 

LOV – revidering förfrågningsunderlag 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag 2021-06-03, § 58  
att inför nästa översyn av förfrågningsunderlaget ta följande tillägg i beaktande: 

• Att alla utförare ska hantera sina egna larm under dag och kvällstid. 
• Att alla utförare har samma krav när det gäller andelen utbildad personal. 
• Att alla utförare ska ha en stor andel tillsvidareanställda. 
• Att alla utförare ska erbjuda sina anställda rätten till heltid, möjlighet till deltid. 
• Att alla utförare ska ha rätten till att hyra utrustning, (inkluderat mobiltelefoner) på samma 

villkor. 

Förvaltningen har bett utförarna att inkomma med synpunkter gällande de fem punkter som diskuterats 
som tillägg vid revidering av förfrågningsunderlaget. Som princip ställer sig utförarna bakom högt 
ställda mål vad gäller personalens kompetens, möjlighet till heltid och tillsvidareanställning men att 
omfattningen av verksamheten i praktiken gör det svårt att efterleva dessa. Vad gäller frågan om att 
hantera trygghetslarm under kvällar och helger ser de privata utförarna stora svårigheter att klara detta 
utifrån tillgänglighet, bemanning och ekonomi. På frågan om att hyra utrustning från kommunen 
framkommer i nuläget inget sådant intresse. I sina svar signalerar LOV-företagen behov av en större 
långsiktighet för att på ett tryggare sätt kunna planera och dimensionera sin verksamhet lokalt i Sotenäs.  
 
I de delar som diskuterats som tillägg vid revidering av förfrågningsunderlaget saknas i nuläget de 
förutsättningar som krävs för att genomföra sådana förändringar, varför någon revidering av 
förfrågningsunderlaget i nuläget inte är aktuell. Nästa revidering av förfrågningsunderlaget 
rekommenderas istället att genomföras under 2023 för att öka förutsättningarna för stabilitet och 
förutsägbarhet för berörda aktörer. Revidering av förfrågningsunderlaget föreslås därefter att göras vart 
fjärde år. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-05-19 § 65 
Tjänsteutlåtande utredare 2022-04-27. 
Sammanställning av synpunkter gällande tillägg till förfrågningsunderlag LOV (Bilaga 2)  
Förfrågningsunderlag hemtjänst 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden tar del av redovisad informationen gällande tilläggsfrågor till gällande 
förfrågningsunderlag. 
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ON § 71 

Protokollsanteckning 

Sanna Gustafsson (S) och Jan-Olof Larsson (S): När det gäller revidering av förfrågningsunderlag 
för ”LOV” lagen om valfrihet så anser Socialdemokraterna att en revidering borde göras inför år 
2023 och gälla under fyra år.  
 
I det nuvarande förfrågningsunderlaget så finns det några brister enligt vår uppfattning. Bland annat 
bör kompetenskraven stärkas.  
 
Sotenäs kommun har målvärdet att 90% av personalen ska ha rätt kompetens för sitt uppdrag. 
Samma krav ska ställas på de företag som utför hemtjänst inom kommunen. Bland de företag som 
idag jobbar inom verksamheten så är det ingen som uppfyller dessa krav som ställs på kommunen. 
Det kan vara svårt att nå målet i en mindre organisation, men det måste vara ett absolut krav att 
minst 70% av all personal måste ha rätt kompetens. För att ha en säker omsorg med hög kvalité så 
krävs utbildad personal. Samma krav ska ställas på entreprenörerna likväl som kommunen.  
 
I kravlistan på LOV-företagen idag så undantas dessa från att ta de egna larmen. Vi anser att under 
dag o kvällstid ska LOV-företagen ta sina egna larm. Dels för att antalet olika vårdgivande personal 
ska vara få, men också för att inte försvåra för kommunens verksamhet. Idag tar de 
kommunalanställda LOV- företagens larm vilket gör att den kommunalanställdes planering inte 
håller. Förseningar till kommande brukare är ett problem som försämrar kvalitén och skapar en 
sämre arbetsmiljö med ökad stress.  
 
Att anställda i LOV företagen anser det lugnare att jobba i dessa företag i stället för i kommunen är 
självklart när de kan följa sitt planerade schema utan några tillkommande oplanerade uppgifter. 
Enligt samtal med berörd personal inom LOV-företagen är detta ett av de viktigaste själen till att de 
väljer LOV företagen i stället för kommunen.  
 
Ovanstående områden är exempel på vad som behöver rättas till i kravställningen för de företag 
som vill jobba under LOVen i Sotenäs kommun. Införandet av lagen om valfrihet har till syfte att 
öka konkurrensen för att höja kvalitén och inte ekonomi. Därför är det viktigt att kraven på LOV-
företagen jämställs så att alla har samma möjlighet att erbjuda bra kvalité.  
 
Ewa Ryberg (VP): Som framförts i tidigare diskussioner och beslut är Vänsterpartiets mening att 
LOV skall avskaffas. Men under rådande omständigheter (Sotenäs kommun har ställt sig bakom 
LOV som princip) är det helt rimligt att gå med på att belysa LOV företagens 
åtaganden/ekonomiska förutsättningar gentemot det som den kommunala hemtjänsten utför och får 
ersättning för. Och som dagsläget är skall kommunens hemtjänst och LOV företagen arbeta under 
samma villkor. 
 

Skickas till 

Utredare/SAS 
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ON § 72   ON 2022/000075 

Ersättning för hemtjänst och sjukvård i annan kommun 2022 

Sammanfattning 

Den årliga rekommendationen från VästKom gällande ersättningsnivåer för hemtjänst respektive 
hemsjukvård som utförs av annan kommun än hemkommunen är för 2022 hemtjänst 441 kr/h och 
hemsjukvård 744 kr/h. Kommunerna rekommenderas att besluta i enlighet med detta. Sotenäs 
kommun ser detta som problematiskt då bemanningssituationen är krisartad inom framförallt 
hemtjänsten och verksamheten kommer att behöva vidta en rad kostsamma åtgärder för att klara 
uppdraget dels med de egna medborgarna, men ytterligare mer för tillkommande tillfälliga vistelser. 
Kostnaderna för hemtjänst i Sotenäs kommun kommer att överstiga den ersättningsnivå som 
VästKom rekommenderar kommunerna att ställa sig bakom. 

Beskrivning av ärendet  

Den årliga rekommendationen från VästKom gällande ersättningsnivåer för hemtjänst respektive 
hemsjukvård som utförs av annan kommun än hemkommunen är för 2022 hemtjänst 441 kr/h och 
hemsjukvård 744 kr/h. Kommunerna rekommenderas att besluta i enlighet med detta. Sotenäs 
kommun ser detta som problematiskt då bemanningssituationen är krisartad inom framförallt 
hemtjänsten och verksamheten kommer att behöva vidta en rad kostsamma åtgärder för att klara 
uppdraget dels med de egna medborgarna, men ytterligare mer för tillkommande tillfälliga vistelser. 
Kostnaderna för hemtjänst kommer att överstiga den ersättningsnivå som VästKom rekommenderar 
kommunerna att ställa sig bakom.  
Exempel på fördyrande åtgärder är:  
- semesteravtal, där ordinarie personal erbjuds extra betalt för att skjuta på sin sommarsemester  
- vikarier erbjuds att arbeta 8 veckor och få betalt för 10  
- mertids- och övertidskostnader kommer att öka  
- chefer beordras att göra ett antal pass utanför ordinarie arbetstid (kväll/ helg) mot ersättning  
Dessutom:  
- då personalförsörjningen är ansträngd året om kan det bli svårighet att bevilja ledigt även senare, 
vilket genererar semesterlöneskuld  
- att inte få ut sin semester riskerar att öka sjuktalen och således sjuklönerna  
Den ersättningsnivå som skulle kunna täcka förvaltningens kostnader för hemtjänsten är: 465 
kronor/timme  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Fördyrande åtgärder som omsorgsförvaltningen behöver vidta med anledning av 
bemanningssituationen innebär att den rekommenderade ersättningsnivån för hemtjänst inte ger full 
täckning.  
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Forts. ON § 72 

Organisation och personal  
Att i en redan mycket ansträngd bemanningssituation utöka behovet av personal påverkar 
medarbetarna i form av ökad press, stress och risk för utebliven återhämtning. Att organisationen 
dessutom inte får full täckning för de utökade kostnaderna i hemtjänsten gör att förvaltningen får  
kompensera för detta bortfall. Det leder till att verksamheter behöver vidta ytterligare åtgärder för 
att anpassas till budgetram.  

Hållbar utveckling  
Personalförsörjningen i stort är en ödesfråga för alla kommuner och gäller året runt. Sotenäs har 
dessvärre varit en av de första att se förändringen i riktigt skarpt läge. Detta kan troligen relateras 
till geografiskt läge. Då liknande tjänster finns i stort utbud i andra kommuner, så väljer inte 
undersköterskor att resa till Sotenäs för ett likadant arbete. Detsamma gäller för sommarvikarier. 
Vård- och omsorgsarbete med liknande förutsättningar erbjuds på nära håll, för denna typ av arbete 
behöver man inte resa långt.  
Att förvaltningen inte ersätts för reella kostnaderna för tillfällig vistelse påverkar verksamheten, 
som då får kompensera för de utökade kostnaderna i ordinarie verksamhet.  
Att öka beläggningen i en redan ansträngd personalsituation riskerar både brukares och 
medarbetares hälsa. I dagsläget kan förvaltningen inte neka delårsboende insatser, men ser det som 
viktigt att insatserna åtminstone finansieras utifrån de kostnader de faktiskt genererar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2022-05-11. 
Sammanträdesprotokoll 220331, Förbundsdirektionen 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom den rekommenderade ersättningsnivån för hemsjukvård, 
som i dagsläget har ett något bättre bemanningsläge, men kravställa att full kostnadstäckning utges för 
insatser som utförs för annan kommuns räkning i hemtjänsten, enligt beräkning 465 kronor/ timme.  

Skickas till 

Förvaltningschef 
Fyrbodals kommunalförbund 
Västkom 
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ON § 73     

Målprocess 2023, workshop  
Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp önskar bjuda in till en workshop kring indikatorer för 
verksamhetsmålen för 2023. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden beslutar att genomföra en workshop 2022-08-23 kl. 08.30-12.00. 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Utredare 
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ON § 74 

Information från förvaltningen 
A) Rekrytering sommarpersonal samt semesterplanering 

Förvaltningschef informerar kring aktuellt läge gällande rekrytering inför sommaren samt 
semesterplanering. Trots omfattande åtgärder för rekrytering av sommarpersonal så saknas 
det fortfarande personal. Ca 75 arbetspass är fortfarande obemannade.   
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens tar del av informationen.  
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ON § 75   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 § 76   Dnr 2022/000007    

Redovisning av delegationsbeslut  
 

• Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-21, 2022-05-12, 2022-05-19. 
 
• Delegationsbeslut färdtjänst för april och maj 2022. 

 

• Delegationsbeslut Individ- och familjeomsorgen för april och maj 2022. 
 

• Delegationsbeslut Äldre- och handikappomsorgen för mars, april och maj 2022. 
 

• Ordförandebeslut daterat 2022-05-03, 2022-05-23. 
 

• Beslut fattade på delegation gällande socialsekreterare daterat 2022-04-29, 
Dnr: ON 2022/71, 2022/72 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 77   Dnr 2022/000006  

Anmälningsärenden 

• Dom i Förvaltningsrätten angående bistånd enligt socialtjänstlagen. 2022-05-16 
• Dom i Förvaltningsrätten angående bistånd enligt socialtjänstlagen. 2022-05-06 
• Ersättning hemtjänst och sjukvård i annan kommun, 2022-05-05, ON 2022/75 
• Förlängning av samverkansavtal avseende ungdomsmottagningen, 2022-05-02, ON 2022/74 
• Beslut IVO angående Lex Sarah, ärende 6426, 2022-04-29, ON 2021/159 
• Rapportering ej verkställda beslut SÄBO, 2022-04-25 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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ON § 78     

Vårdnadsöverflytt 

Sammanfattning 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 §.  
 
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden i Sotenäs kommun ansöker om överflyttande av vårdnaden.  
 
Omsorgsnämnden yrkar att tingsrätten utser särskilt förordnad vårdnadshavare. 
 
Omsorgsnämnden uppdrar till Socialsekreteraren att skriva och underteckna ansökan om stämning 
till tingsrätten, samt att tillse att ansökningsavgiften inbetalas.  
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ON § 79 

Vårdnadsöverflytt 

Sammanfattning 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 §.  
 
 
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden i Sotenäs kommun ansöker om överflyttande av vårdnaden.  
 
Omsorgsnämnden yrkar att tingsrätten utser särskilt förordnad vårdnadshavare. 
 
Omsorgsnämnden uppdrar till Socialsekreteraren att skriva och underteckna ansökan om stämning 
till tingsrätten, samt att tillse att ansökningsavgiften inbetalas.  
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