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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 11.00.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Mathias Bruno (M) 
Britt Lindgren (C) 
Mikael Sternemar (L) 
Sanna Lundström Gustavsson (S) 
Kent Östergren (S) 
Cecilia Simonsson (SD) 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M) 
Kristina Bock Grahl (C) 
Lill Grimani (KD) 
Lena Linke (MP) 
 

 

Övriga deltagare 

 
 

Lisbeth Olsson förvaltningschef  
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Kent Östergren 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 28 februari 2020, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2020-02-27 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-02-28 – 2020-03-23. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 30       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Översyn av lokaler inom verksamheten 
Verksamheten Trålen 
Beredskap sommaren 2020 
Redovisning av tillbud. 
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ON § 31   ON 2019/000042 

 
Ändrad inriktning ombyggnation/utbyggnad Hunnebohemmet  
 
Enligt utredning inför revidering av äldreomsorgsplan är den förnyade prognosen att behovet av 
särskilt boende-platser kommer att vara cirka 20-30 platser utöver det befintliga beståndet inom en 
10-årsperiod. Uträkningen bygger på det faktum att utfall under de senaste åren varit 83 % av 
tidigare prognosticerat antal platser, bygger också på ett mer utvecklat förebyggande arbete, en 
effektivare biståndshandläggning och insatser i ordinärt boende så långt det är möjligt. Då behov av 
platser genom detta kan anses utgå från en väl grundad prognos bör utbyggnad av Hunnebohemmet 
ske före ombyggnad för att undvika evakueringskostnader, samt minimera omflyttning för 
hyresgästerna.  
 
Hittills har projektet att utöka antalet platser på Hunnebohemmet utgått ifrån att ombyggnation ska 
ske först, för att därefter bedöma om det finns ytterligare behov av tillbyggnad.  
 
Då behov av utökat antal platser nu är klarlagt bör utbyggnad ske före ombyggnad för att undvika 
evakueringskostnader, samt minimera omflyttning för hyresgästerna 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-02-12.  
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-02-13 § 19. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillbyggnation av Hunnebohemmet ska genomföras 
först och att ombyggnation sker därefter. 
 
 

 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen  
Ekonomiavdelningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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ON § 32   ON 2020/000002 
 
Budgetuppföljning 
 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef, redovisar ekonomiskt resultat för omsorgsförvaltningen med  
totalt 58 tkr för januari 2020. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-02-27| §§ 30-39 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2020\ON protokoll 2020-02-27.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(12)
 

 
 

ON § 33   ON 2020/000003 

 
Bokslut 2019 
 
Omsorgsförvaltningen gör ett överskott om 2, 749 mnkr för år 2019. Detta är ett resultat av arbete 
med resurstid, effektivare bemanningsplanering, ej fullt utnyttjad utbildningsbuffert, samt effekt av 
åtgärder i åtgärdsplan.  
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2020-02-01. 
Bokslutsrapport december2019. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-02-13 § 18. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner bokslut 2019. 
 
 
 

Protokollsanteckning 

 
Vi tycker att det är positivt att omsorgens ekonomi har vänts till ett överskott, men vi ser att 
personal säger upp sig och vi har svårigheter att rekrytera ny personal med adekvat kompetens. 
Både den kortvariga och långvariga sjukfrånvaron har ökat och antalet tillbud och 
olycksfallsrapporter. Det skrivs även fler Lex Sarah. Vi är oroade över de konsekvenser 
besparingarna får på omsorgen. Hur länge kommer detta att hålla?  
 
Sanna Gustafsson 2:a vice ordförande, S  
Kent Östergren ledamot, S  
Lena Linke ersättare, MP  
 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 34   ON 2020/000002 
 
Budget 2021 
 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef, redovisar förvaltningens pågående arbete, omvärldsanalys, 
demografisk utveckling inför budget 2021. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 35   ON 2020/000006 

 
Delegationsbeslut  
 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-13 §§ 15-17, 20-22 . 
Bostadsanpassningsbidrag, nr 299-304. 
Individ- och familjeomsorgen, januari 2020, nr 518-525.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
januari 2020, nr 1144-1164. 
Färdtjänstärenden, januari 2020, nr 130-131. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 36   

 

Översyn av lokalerna inom verksamheterna 
 
Mikael Sternemar (L) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att se över lokalerna för 
verksamheten och återkomma med ärendet till omsorgsnämndens sammanträde i mars. 
  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över lokalerna för 
verksamheten och återkomma med ärendet till omsorgsnämndens sammanträde 2020-03-26. 
  
 
 

Skickas till 
Förvaltningschef 
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ON § 37   

 

Verksamheten Trålen 
 
Mikael Sternemar (L) tar upp frågan om verksamheten Krubbklubben, Trålen. 
 
Mikael Sternemar (L) föreslår att omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över 
möjligheten att starta upp Krubbklubben på Trålen. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheten att starta upp 
verksamheten Krubbklubben, Trålen. 
 
 
 
 

Skickas till 
Förvaltningschef 
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ON § 38   

 
Beredskap inför sommaren 2020 
 
Mikael Sternemar (L) tar upp frågan om beredskap inför sommaren 2020. 
 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef, informerar om att förvaltningen har utsett en anställd som har 
ansvaret för rekryteringen inför sommaren. En sommargrupp har tillsatts för att arbeta kring 
tillsättande av personal inför sommaren. Upphandling har gått ut till Tesia och Team assistans för 
att även inför sommaren 2020 få hjälp av deras personal 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar information om att omsorgsförvaltningen arbetar med rekrytering av 
personal inför sommaren 2020. 
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ON § 39   

 

Redovisning av tillbud inom omsorgsförvaltningen 
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) framför önskemål om att tillbud inom omsorgsförvaltningen 
redovisas till omsorgsnämndens sammanträden 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att ärendet om tillbud inom omsorgsförvaltningen redovisas till 
omsorgsnämndens sammanträde 2020-03-26. 
 
 
 
 

Skickas till 
Förvaltningschef 
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