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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 11.50.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Mathias Bruno (M) 
Britt Lindgren (C) 
Mikael Sternemar (L) 
Sanna Lundström Gustafsson (S) 
Lena Linke (MP) 
Veronica Johansson (SD) 
 

 
deltar digitalt 
deltar digitalt 
deltar digitalt 
deltar digitalt 
deltar digitalt 
deltar digitalt 

Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M) 
Kristina Bock Grahl (C) 
Lill Grimani (KD), §§ 9-19 
Cecilia Simonsson (SD) 
 

deltar digitalt 
deltar digitalt 
deltar digitalt 
deltar digitalt 

Övriga deltagare 

 
 

Se sidan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Sanna Lundström Gustafsson  

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 29 januari 2021, kl 11.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Sanna Lundström Gustafsson   
 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2021-01-28 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-01-29 – 2021-02-22. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:2(23)
 

 
 

Övriga deltagare: 
 
 
Lisbeth Olsson förvaltningschef, deltar digitalt 
Maria Munkstedt, utredare, § 3 deltar digitalt 
Nicolina Ravnås, ekonom, §§ 3, 14, deltar digitalt 
Madeleine Barrling, enhetschef, §§ 5-6, deltar digitalt  
Erika Krylberg, 1:e socialsekreterare, § 8 
Björn Hartvigsson, kommunrevision deltar digitalt 
Mats Nilsson, kommunrevision, deltar digitalt 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
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Innehållsförteckning 

Inledning av omsorgsnämndens sammanträde .................................................................................... 4 
Godkännande av dagordning ............................................................................................................... 5 
Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag 2020 omsorgsförvaltningen ..................................... 6 
Statsbidrag inom omsorgsförvaltningen .............................................................................................. 7 
Förstudie psykisk ohälsa barn och unga .............................................................................................. 8 
Tillnyktringsenheten ............................................................................................................................ 9 
Delegationsordning omsorgsnämnden ............................................................................................... 10 
Riksnormen fördelat på olika utgiftsposter år 2021 i Sotenäs kommun ............................................ 11 
Hunnebohemmet ................................................................................................................................ 12 
Nybyggnation av äldreboenden ......................................................................................................... 14 
Ärendebalanslista ............................................................................................................................... 15 
Delegationsbeslut ............................................................................................................................... 16 
Anmälningsärenden ........................................................................................................................... 17 
Ekonomiskt resultat............................................................................................................................ 18 
Åtgärdsplanen .................................................................................................................................... 19 
Information från omsorgsförvaltningen ............................................................................................. 20 
Smittspridning .................................................................................................................................... 21 
Snabbtest covid .................................................................................................................................. 22 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll ...................................................................................... 23 

 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-01-28| §§ 1-19 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2021\ON protokoll 2021-01-28.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:4(23)
 

 
 

ON § 1 

 
Inledning av omsorgsnämndens sammanträde 
 
Omsorgsnämnden inleder sammanträdet med en tyst minut för en anställd inom äldreomsorgen som 
nyligen avlidit.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:5(23)
 

 
 

ON § 2       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg; 
 
 
Mikael Sternemar (L)  
Tillnyktringsenhet   
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) 
Vaccin till personal 
Smittspridning 
Statsbidrag  
Snabbtest 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 
Hunnebohemmet   
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:6(23)
 

 
 

ON § 3       

 
Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag 2020 
omsorgsförvaltningen 
Utredaren redovisar sökta och beviljade statsbidrag 2020 inom omsorgsförvaltningen. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:7(23)
 

 
 

ON § 4  

 
Statsbidrag inom omsorgsförvaltningen 2021 
Sanna Lundström Gustafsson (S): Statsbidrag inom omsorgsförvaltningen 2021. 
  
Förvaltningschefen informerar om att statsbidragen har använts till: 
Ökning av bemanning inom äldreboenden 
Ökad bemanning inom nattorganisationen 
Förebyggandesamordnare, digitalisering. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:8(23)
 

 
 

ON § 5   Dnr 2020/000035 

 
Förstudie psykisk ohälsa barn och unga  
 
Sedan 2016 har regeringen fokuserat på behovet av förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen. 
Stimulansmedel har getts både regioner och kommuner för att arbeta för ökad psykisk hälsa. Regionala 
och kommunala handlingsplaner har upprättats. Kommunrevisionen har, med hjälp av Ernst & Young, 
uppmärksammat risker i kommunens arbete med psykisk ohälsa bland barn och unga. 
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra åtgärder gällande dessa risker samt redovisa för 
dessa åtgärder.  
Omsorgsförvaltningen har, tillsammans med utbildningsförvaltningen, arbetat fram Handlingsplan 
psykisk hälsa, barn och unga, 2020–2021. Handlingsplanen utgår från de fokus- och målområden som 
finns beskrivna i den regionala "Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020" och ska ses som en 
fortsättning på detta arbete.  
 

Beslutsunderlag  

 
IFO/Myndighetschefs tjänsteutlåtande 2020-10-22.  
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-11-05 § 124. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att anta "Handlingsplan psykisk hälsa, barn och unga, 2020- 2021"  
samt överlämna denna till Kommunrevisionen som återkoppling utifrån "Förstudie avseende psykisk 
ohälsa bland barn och unga". 
 
 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen  
Kommunrevisionen  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:9(23)
 

 
 

ON § 6 
 
Tillnyktringsenheten 
Mikael Sternemar (L) tar upp frågan: Om det är aktuellt att kommunen ska ta över ansvar för 
tillnyktringsenheten från regionen och vad det skulle innebära för kommunen. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Individ- och familjeomsorgens chef och förvaltningschefen tar med sig ärendet för att ta reda på om 
det är aktuellt att kommunen ska ta över ansvar för tillnyktringsenheten från regionen. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:10(23)
 

 
 

ON § 7    Dnr 2019/000035  

 
Delegationsordning omsorgsnämnden   
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. 
Omsorgsnämnden 2020-08-27 § 103. 
 
 

Yrkande 
 
Mikael Sternemar (L) föreslår återremiss av ärendet för att säkerställa och tydliggöra delegater samt 
ersättare i delegationsordningen. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att omsorgsnämnden 
antar detta. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden återremitterar ärendet för att tydliggöra ersättare samt delegater i 
delegationsordningen 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:11(23)
 

 
 

ON § 8   Dnr 2020/000116 

 
Riksnormen fördelat på olika utgiftsposter år 2021 i Sotenäs kommun  
Eftersom Socialstyrelsen sedan 2012 inte längre preciserar de olika utgiftsposterna i riksnormen så 
måste kommunerna själva ta ställning till hur de olika posterna ska fördelas. Individ- och 
familjeomsorgen har utarbetat ett förslag för utgiftsposternas fördelning. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2020-11-13. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 197. 
 

Omsorgsnämnden beslut 

 
Omsorgsnämnden fastställer Individ- och familjeomsorgens förslag ”Riksnormen fördelat på olika 
budgetposter år 2021 – Sotenäs kommun”. 
 
 
 
 

Skickas till 

Individ- och familjeomsorgen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:12(23)
 

 
 

 

ON § 9   Dnr 2019/000042 

 
Hunnebohemmet   
 
Kommunstyrelsen lade fram förslag till beslut 2020-10-28 enligt följande kring Hunnebohemmet:  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
• att godkänna att om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet på befintlig fastighet Bratteby 1:22 i 
Hunnebostrand genomförs i 2 etapper  
• ge Kommunstyrelsens i uppdrag att starta projekteringen av etapp 1, innebärande en nybyggnation om 
ca 100 Mkr som finansieras med eget kapital  
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma avseende beslut om etapp 2 när behov föreligger.  
 
Vid projekteringen ska lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta möjliga drifts- och 
investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på god vård och omsorg och arbetsmiljö. 
Projektet ska återredovisas när projekteringen är klar. Hänsyn till ökade driftskostnader samt 
kapitalkostnader göras i samband med kommande budgetprocesser.  
 
Förvaltningen bedömer utifrån tilldelade resurser att förändring behöver ske till att göra renovering 
först. Detta för att befintlig byggnad inte håller dagens standard, samt är undermålig till sitt skick. 
Att bygga ut först, med osäkerhet om när i tid en renovering kan påbörjas försvårar tidigare plan, då 
underhållsbehovet är mycket stort i befintliga lokaler. Därtill kommer ett minskat behov av särskilt 
boendeplatser, som kan vara relaterat till covid-19, men har oavsett saktat ner utvecklingen av behov av 
platser, vilket gör att utbyggnad kan vänta och förvaltningen får möjlighet att följa behovsutvecklingen. 
 

Yrkande 
 
Mikael Sternemar (L): Underlaget till beslut är bristfälligt och behöver kompletteras med hur 
utvecklingen av antalet äldreboendeplatser kommer att utvecklas under de närmaste 10 åren och 
vilka ekonomiska konsekvenser det får om man bygger om Hunnebohemmet först och sedan bygger 
nytt. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras 
och finner att omsorgsnämnden antar att ärendet ska avgöras idag. 
 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:13(23)
 

 
 

Forts ON § 9 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden beslutar att ändra inriktning kring Hunnebohemmet till att renovera först och följa 
behovsutvecklingen av antal särskilt boendeplatser innan etapp 2, nybyggnation.  
 
Arbetet med detaljplanen vid Hunnebohemmet pågår oförändrad. 
 
 

Reservation 

 
Mikael Sternemar (L) reservation till förmån för eget yrkande 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:14(23)
 

 
 

ON § 10 
 
Nybyggnation av äldreboenden 
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) tar upp rykten om planering av utbyggnad av Kvarnberget istället för 
Hunnebohemmet  
 
Ordföranden informerar om att det idagsläget inte finns några planer på utbyggnad av Kvarnberget. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:15(23)
 

 
 

 

ON § 11    Dnr 2021/000016  

 
Ärendebalanslista   
Listan över ärenden med ej effektiviserade beslut som ska behandlas politiskt uppdateras efter varje 
sammanträde i arbetsutskottet och i nämnden. Ett avslutat ärende tas bort från listan.  
 

Beslutsunderlag 

Ärendebalans 2021-01-28. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av redovisad ärendebalans 2021-01-28.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:16(23)
 

 
 

ON § 12     ON 2021/000006 

 
Delegationsbeslut  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-12-10 § 134, 136-151, 2021-01-14 §§1-4, 6-10. 
Individ- och familjeomsorgen, december 2020, nr 591-603.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
November-december 2020, nr 1294-1327. 
Färdtjänstärenden, november-december 2020, nr 149-151 . 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:17(23)
 

 
 

ON § 13       ON 2021/000005 

 

Anmälningsärenden  
 
Årsrapport 2020, från Linus och Lina.  
Protokoll kommunfullmäktige 2020-11-25 § 217. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:18(23)
 

 
 

ON § 14     Dnr 2020/000002    

 
Ekonomiskt resultat 
Ekonomen redovisar ekonomiskt resultat för omsorgsförvaltningen med totalt med 5.9 Mkr för år 
2020. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Sida:19(23)
 

 
 

ON § 15 

 
Åtgärdsplanen 
Förvaltningschefen informerar om att arbetet med åtgärdsplanen har avstannat på grund av arbetet 
med Covid-19. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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Sida:20(23)
 

 
 

ON § 16   

 

Information från omsorgsförvaltningen 
 
Förvaltningschefen informerar om att omsorgsförvaltningen har rekryterat en ny avdelningschef 
inom äldreomsorgen som kommer att efterträda Madeleine Leijon.  
Ny avdelningschef är Maria Länström som kommer att arbeta deltid från 1 februari och full tid från 
1 april. 
 
DUA – Delegationen för unga och nyanlända. Ny överenskommelse mellan parterna är under 
utarbetande och beräknas bli klar före sommaren. 
 
Covid -19 
 
Vaccination av personal vecka 6.  
Alla brukare har fått vaccination. 
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) tar uppfrågan om varför det dröjer till vecka 6 för vaccination av 
personal. 
 
Förvaltningschefen informerar om att kommunen inte har fått tillräckligt med doser. Kommunen   
följer den information som kommer och så fort kommunen har möjlighet ska personal få 
vaccination 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-01-28| §§ 1-19 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2021\ON protokoll 2021-01-28.doc

 Justerares signatur: 
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Sida:21(23)
 

 
 

ON § 17 

 
Smittspridning 
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) tar upp om det finns någon statistik om smittspridning om de som 
har haft covid har jobbat med covid smittade. 
 
Förvaltningschefen informerar om att det inte finns någon statistik. Kommunen har gjort 
smittspårning och har rutiner för hur personalen ska arbeta vid smittspridning.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:22(23)
 

 
 

ON § 18 

 
Snabbtest covid 
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) tar upp frågan: Snabbtest covid i kommunen 
 
Förvaltningschefen informerar om att det är en stor osäkerhet om tillförlitligheten till snabbtesten. 
Frågan om snabbtest kommer att tas upp vid kommande covid möte. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
 
 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-01-28| §§ 1-19 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2021\ON protokoll 2021-01-28.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida:23(23)
 

 
 

ON § 19 

 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll  
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) framför önskemål om att omsorgsnämndens arbetsutskotts 
protokoll publiceras på kommunens hemsida. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Detta är en fråga för politiken och får därför avgöras av dem. 
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