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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 12.00.  

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

 

Närvarande 
ersättare 

Kajsa Åkesson (M) 
Kristina Bock Grahl (C) 
Lill Grimani (KD) 
 

 
 

Övriga deltagare 

 

Lisbeth Olsson, förvaltningschef  
Maria Munkstedt, utredare, §§ 96-104 
Elinor Axelsson, enhetschef, §§ 96-104 
Fredrik Tholén, enhetschef, §§ 96-104 
Cecilia Tellin, enhetschef, § 96-104 
Lena Olofsson, enhetschef § 96-104 
Carina Hansson, enhetschef § 96-104 
Madeleine Leijon, avdelningschef § 96-106 
Anna Jansson utredare § 105 
Nicolina Ravnås, ekonom, §§ 107 
Anna-Lena Höglund, protokollförare 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Lena Linke (MP) 
 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 11 november 2019, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson (M)   
Justerare    

 Lena Linke (MP) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2019-11-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-11-11 – 2019-12-03. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 95       

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Politisk styrgrupp för ombyggnation av Hunnebohemmet. 
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ON § 96     ON 2019/000084   

 
Lex Sarah rapport  
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2019-06-18, hemtjänst söder och upprättad 
utredning i ärendet.  
 

Beslutsunderlag  

Utredarens utredning 2019-09-23.  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll § 152 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet. 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 97     ON 2019/000093   
 
 
Lex Sarah rapport  
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2109-08-26, hemtjänst söder och upprättad utredning i 
ärendet.  
 

Beslutsunderlag  

Utredarens utredning 2019-09-20.  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll § 156. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet. 
 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 98    ON 2019/000094  

 
Lex Sarah rapport  
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2019-08-26, hemtjänst söder och upprättad utredning i 
ärendet.  
 

Beslutsunderlag  

Utredarens utredning 2019-10-08. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-10 § 157. 
  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet.  
 

 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 99    ON 2019/000085  

 
Lex Sarah rapport  
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport, 2019-07-10, nattenheten och upprättad utredning i 
ärendet.  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några 
ytterligare åtgärder. 
 

Beslutsunderlag  

Utredarens utredning 2019-08-26.  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-10 § 153. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut 2019-10-15. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet.  
 

 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 100    ON 2019/000097  

 
Lex Sarah rapport  
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2019-09-04, nattpatrullen och upprättad utredning i 
ärendet.  
 

Beslutsunderlag  
 
Utredarens utredning 2019-10-09.  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-10 § 159. 
 

Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet.  
 

 

 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 101    ON 2019/000095 

 
Lex Sarah rapport  
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2109-08-26, Tesia och upprättad utredning i ärendet.  
 

Beslutsunderlag  

Utredarens utredning 2019-09-23.  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-10 § 158. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet.  
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 102   ON 2019/000086       

 
Lex Sarah rapport  
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport, 2109-07-16, Team assistans och upprättad 
utredning i ärendet.  
 

Beslutsunderlag  

Utredarens utredning 2019-09-23.  
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-10 § 154. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet. 
 
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 103   ON 2019/000090 

 
Lex Sarah rapport  
Omsorgsnämnden tar del av Lex Sarah rapport 2019-08-27, omsorgskontoret och upprättad 
utredning i ärendet.  
 

Beslutsunderlag  

Utredarens utredning 2019-10-08. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-10 § 155. 
  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och förvaltningens redovisning av åtgärder 
i ärendet.  
 
 

 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 104         

 
Sammanfattning Lex Sarah år 2018-2019  
Maria Munkstedt, utredare, redovisar Lex Sarah ärenden under åren 2018-2019. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 105   ON 2019/000088      

 
Utredning alternativa driftsformer för särskilt boende  
Omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa driftsformer för särskilt boende 
i kommunen. Utredningen redovisar för påverkan av faktorerna Ekonomi, Regelverk, Organisation och 
personal samt Medborgarperspektiv.  
Byte av driftsform av särskilt boende är främst en politisk fråga snarare än något som objektivt går att ta 
ställning kring. I utredningen har det redovisats för en mängd forskning, enskilda kommuners uttalanden 
och skrifter som på olika sätt har visat fördelar och nackdelar med olika driftsformer. Beroende på vem 
som svarar på frågan tycks svaret skilja sig åt. Att dra slutsatser om vad som är bäst för kommunen är 
därför svårt.  
I ett scenario där beslut tas om att upphandla verksamhet enligt LOU har utredningen uppmärksammat 
två större utmaningar. För det första att det idag inte finns någon med erfarenhet av 
upphandlingsdokument för entreprenad av särskilda boenden i förvaltningen, vilket försvårar 
upprättande samt uppföljning av sådana handlingar. Ett starkt avtal är A och O för att alternativ drift ska 
bli framgångsrikt. För det andra behöver personalens framtida rätt till heltid värderas gentemot 
möjligheten för förvaltningen att ge sina brukare likvärdig eller bättre omsorg till en lägre kostnad.  

Beslutsunderlag  
Utredarens tjänsteutlåtande 2019-10-10.  
Utredning: Alternativa driftsformer för Särskilt boende.  
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-10 § 151. 

Ajournering begärs 

Sammanträdet ajourneras 5 min. 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

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

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att avvakta att vidare utreda alternativ driftsform på särskilda boenden 
tills förändringsarbetet i förvaltningen är genomfört och resultat finns att tillgå, eller annan 
information tillkommer, som kan påvisa att alternativ driftsform vore mer gynnsamt utifrån mer 
kvalitet för pengarna på kommunens särskilda boenden. 
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ON § 106       

 
Redovisning kvalitetsmätning, äldreomsorgen  
Madeleine Leijon, avdelningschef, redovisar kvalitetsmätning inom äldreomsorgen. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår att man ska tacka medarbetarna för ett 
gott arbete och uppmana förvaltningen att fortsätta med förbättringsarbetet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) och Nils Olof Bengtsons (M) förslag och 
finner att Omsorgsnämnden antar detta. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
 
Omsorgsnämnden tackar medarbetarna för ett gott arbete och uppmanar förvaltningen att fortsätta 
med förbättringsarbetet. 
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ON § 107   ON 2019/000002 

  
Budgetuppföljning januari-september 
Nicolina Ravnås, ekonom, redovisar budgetuppföljning för perioden januari – september 2019 för 
omsorgsnämndens verksamheter samt prognos för 2019.  
 
Totalt prognosticeras ett resultat för helåret på -2 512 tkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomens budgetuppföljning 2019-09. 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår att månadsuppföljningar ska sändas ut till ledamöterna efter varje 
uppföljning. 

Propositionsordning 

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

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt åtgärdsplan för att nå 
ett resultat i balans.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att månadsuppföljningar ska sändas ut till ledamöterna efter varje 
uppföljning. 
 

Skickas till 

Ekonomen 
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ON § 108   ON 2019/000125 

  
Avtal för Bostadsanpassning 
Under 2008/2009 tog en arbetsgrupp, bestående av respektive handläggare från respektive kommun 
fram ett förslag till samverkan mellan SML-kommunerna för en gemensam organisation och 
hantering av bostadsanpassningsärenden (BAB). 
 
Socialnämnden i Lysekil beslutade tillsammans med respektive kommun om samverkan av tjänst 
för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Avtalet innebar att Lysekils kommun åtog sig att 
handlägga ärenden som rör bostadsanpassning i SML-kommunerna. Tjänsten låg organisatoriskt 
under socialnämnden initialt. 
 
Under 2017 organiserades tjänsten om och återfinns numera under samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN) i både Munkedal och Lysekil. Sedan tjänsten överflyttades till SBN har arbetssättet för 
uppdraget utvecklats. Idag sker mycket av handläggning via hembesök vilket underlättar kontakt 
och service gentemot arbetsterapeuter och sökanden. Arbetssättet har även visat sig vara mer 
kostnadseffektivt då bättre anpassade lösningar ofta kan föreslås än de lösningar som initialt 
framställts i själva ansökan.  
 
I Sotenäs är bostadsanpassningen fortsatt organiserad under Omsorgsnämnden, vilket behöver 
förändras i syfte att uppnå ökad utveckling av uppdraget och samordningsvinster för kommunens 
bästa. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2019-10-29. 
Avtal: Samverkan mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun (SML) gällande handläggning 
av bostadsanpassningsbidrag. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förändring i avtal kring samverkan mellan Sotenäs, 
Munkedal och Lysekils kommun gällande handläggning av bostadsanpassningsbidrag, innebärande 
att kostnaderna framgent fördelas lika mellan kommunerna. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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ON § 109   ON 2019/000006     

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-10 §§ 144-150, 160-162.. 
Bostadsanpassningsbidrag, nr 271-283. 
Färdtjänstärenden, oktober 2019, nr 124-125. 
Individ- och familjeomsorgen, oktober 2019 nr 495-502,  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
oktober 2019, nr 1089-1107. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 110   ON 2019/000005       

 
Anmälningsärenden 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-03, §§ 82, 85, 93. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 111   ON 2019/000042 

 
Politisk styrgrupp för ombyggnad/projektering av Hunnebohemmet 
Omsorgsnämnden ska utse politisk styrgrupp för ombyggnad/projektering av Hunnebohemmet. 
 
Ordföranden föreslår att följande utses till politisk styrgrupp för ombyggnad/projektering av 
Hunnebohemmet: 
Nils Olof Bengtsson (M)  
Britt Lindgren (C)  
Sanna Gustafsson-Lundström (S)  
Representant från kommunstyrelsens arbetsutskott 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden utser Nils Olof Bengtsson (M), Britt Lindgren (C),  
Sanna Gustafsson-Lundström (S) till en politisk styrgrupp för ombyggnad/projektering  
av Hunnebohemmet.   
 
 
Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen utser en representant att ingå i styrgruppen. 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen 
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