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Justerare Kent Östergren  
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Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Kent Östergren 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2019-02-28 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-03-05 – 2019-03-27. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 
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ON § 17          

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
 
Fråga från Kristina Bock Grahl (C): Vilket stöd får cheferna på äldreboende och i hemtjänst när de 
ska genomföra kostnadsanpassningar. 
 
Annica Erlandsson (S) Inrättande av tjänst som digitaliseringsutvecklare.  
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ON § 18   On 2019/000033     
  

Förordnande av rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård 
av unga (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 LVU krävs att personen innehar tillräcklig erfarenhet, kunskap och kompetens inom området. 
 
Under kontorstid beslutas begäran om polishandräckning antingen av IFO-chef, förvaltningschef 
eller avdelningschef myndighetsutövning ÄHO/LSS. Om ingen av dessa 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 i sociala 
jouren förordnas. 
 
Då förändringar skett avseende Omsorgsnämndens arbetsutskott samt på tjänstemannanivå 
föreläggs ärendet Omsorgsnämnden för nya beslut om förordnande samt för vilka ledamöter och 
tjänstemän förordnandet ska återkallas på grund av att uppdrag eller anställning upphört. 

Beslutsunderlag 

1:e Socialsekreterarens utredning 2019-01-21. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-14 § 10. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden förordnar följande personer rätten att begära polishandräckning med stöd av 43 § 
p 2 LVU och återkallande av densamma i enlighet med delegationsordning, punkten 7.3.5.26: 
 
Omsorgsförvaltningen: Maria Edlund, Lisbeth Olsson, Mariann Lundin. 
 
Socialjouren: Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Marika Dahlgren, Eva Nilsson, Gustaf Lundell 
(fr.o.m. 190318). 
 
Omsorgsnämnden: Nils-Olof Bengtsson, ordförande, Britt Lindgren, 1:e vice ordförande, Annica 
Erlandsson, 2:e vice ordförande. 
 
Omsorgsnämnden återkallar förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt 
återkallande av handräckning för tidigare 1:e vice ordförande Kenny Thärnström, 2:e vice 
ordförande Birgitta Granström, förvaltningschef Nina Roos, socialsekreterare Solveig Larsson och 
socialsekreterare Håkan Hansson (fr.o.m. 190331).     
 
Omsorgsnämnden beslutar om förordnande med namngivna tjänstemän och ledamöter biläggs 
delegationsordningen och uppdateras vid eventuella ändringar. 
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Forts ON § 18 

 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef 
Enhetschef IFO 
Avdelningschef myndighetsutövning ÄHO/LSS 
1:e socialsekreterare IFO 
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ON § 19   ON 2019/000041 

 
Fråga från Mathias Bruno (M) angående effektivisering av hemtjänsten 
Frågeställaren föreslår att omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att  
 
Omgående se över logistik och hur den kan förbättras genom bättre planering och eventuellt 
tekniska hjälpmedel. 
 
Omgående se över bränsleförbrukning och skadestatistik för att snarast kunna inleda ett arbete som 
aktivt minskar dessa utgiftsområden. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att omgående se över logistik och hur den kan 
förbättras genom bättre planering och eventuellt tekniska hjälpmedel. 
 
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att omgående se över bränsleförbrukning och 
skadestatistik för att snarast kunna inleda ett arbete som aktivt minskar dessa utgiftsområden. 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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 ON § 20     ON 2019/000026 

   
Extraturer färjan Malmönleden 
 
Sotenäs kommun är en kommun med många äldre invånare där en del är i behov av stöd och hjälp 
från socialtjänstens hemtjänst.   
När brukare boende på Bohus Malmön behöver insatser från hemtjänsten nattetid kallar personal på 
färjan som går en gång / timma mellan kl. 24:00 och 05:00 (övrig tid går färjan varje halvtimma).  
I stor utsträckning kan verksamheten anpassas till avgångstiderna om det inte handlar om akuta 
insatser (akuta insatser från kommunen jämställs inte med ett 112 larm, då avgår färjan oavsett 
tidtabell eller tidpunkt).  I perioder, beroende på brukarnas behov, uppstår situationer som kan ta 
längre tid än beräknat. Det innebär att när nattpersonal utfört sitt uppdrag och ska vidare till nästa 
brukare med behov av hjälp på fastlandet kan tiden för färjans avgång passerat. Hemtjänstens 
bemanning nattetid består av tre personer, två undersköterskor och en sjuksköterska för hela 
Sotenäs kommun. För att invånarna ska få sina behov tillgodosedda så snabbt som möjligt bör inte 
personal bli stående och vänta på nästa avgång. Nattpersonalen behöver därför begära extratur för 
att inte väntetiden på nästa avgång ska bli för lång och framförallt för att invånarna ska få sina 
behov tillgodosedda så snabbt som möjligt.   
 
Sotenäs kommun har bett Trafikverket om ett avtal för att köra extraturer för hemtjänstpersonal 
nattetid när väntetiden till nästa avgång blir för lång.  
 

Beslutsunderlag 

Utredarens utredning 2019-02-01. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-14 § 20. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom redovisat förslag till avtal med Trafikverket under perioden 
2019-03-01 – 2020-03-01 och ger förvaltningschefen i uppdrag att driva processen vidare med 
Trafikverket. 
 
Ärendet finansieras inom förvaltningschefens befintliga ram för oförutsedda kostnader. 
 
 

Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 21   ON 2019/000042 

 
 
Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp 1- 4 2020-2023  
 
Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern 
planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av 
Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med 
demenssjukdom.  
 
Kommunstyrelsen har därför avsatt investeringsmedel för ombyggnad av Hunnebohemmet om 60 
mkr fördelat över åren 2019 - 2023.  
 
En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till 
ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett 
äldrecentrum på Hunnebohemmet.  
 
Referensgruppens rapport förordar att:  
 
1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum,  
2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med 
varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende.  
3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning.  
4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på 
Hunnebohemmet  
5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget.  
6. Köket flyttas till entréplan.  
7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten.  
8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan  
 
Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 
mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive 
eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder.  
 
Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x 3 200 kr - 3 600 kr / kvm.  
Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga 
ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp.  
 
Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för 
omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för ett utökat budgetanslag 
för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader.  
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Forts ON § 21 
 
När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 mkr, 
fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och intäkter för hyra 
och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att behöva evakueras till 
bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och omsorg nattetid i 
bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 mkr) redan 2020.   
 

Beslutsunderlag 

Tf förvaltningschefens och enhetschefens tjänsteutlåtande 2019-02-18. 
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L): Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att man påbörjar en 
planprocess med syfte att möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet. 
  

Propositionsordning 

 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande och finner att omsorgsnämnden 
antar Mikael Sternemars (L) yrkande. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till plan för ombyggnation för 
Hunnebohemmet.  
 
Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att man påbörjar en planprocess med syfte att 
förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till driftskostnader och 
investeringskostnader för Hunnebohemmet 2019 – 2023.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att under projekttiden 2019 - 2023 att anställa 0,5 årsarbetare (0,37 mkr) 
projektledare som ryms inom investeringsramen på 60 Mkr. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att överlämna nämndens beslut till kommunstyrelsen för beslut enligt 
programförklaring, driftskostnader och investeringskostnader.  
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Forts ON § 21 

 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Omsorgsnämnden  
Omsorgschef  
Samhällsbyggnadschef  
Avdelningschef omsorgsförvaltning  
Enhetschefer omsorgsförvaltningen  
Enhetschef kost avdelning  
Projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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ON § 22   ON 2019/000035  

 
Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning 
 

Punkt 8  

8.1  

Ärendetyp:  

Beslut om bostadsanpassningsbidrag  
 

Delegat:  

Ändras från IFO-chef - till EC. 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2019-02-18. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att i delegationsordningen Ändra punkt 8.1 enlighet med förvaltningens 
förslag. 
                            
 
 

Beslutet skickas till: 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 23   ON 2019/000003 

 
Bokslut 2018 
 
Omsorgsförvaltningen redovisar ett underskott på 4,644 mkr. Intäkterna fortsatte att minska mellan 
2017–2018. Det var huvudsak statsbidrag från Migrationsverket 2017. De användes 2017 för att täcka 
stora delar av nämndens underskott.  
Förvaltningen har genomfört kraftfulla besparingsåtgärder under andra hälften av 2018 och då främst 
inom äldreomsorgen för att minska verksamheternas underskott. Detta arbetet försvårades under första 
delen av 2018, på grund av att det under året saknats ordinarie förvaltningschef och under en period 
också en avdelningschef för äldreomsorgen. Denna tjänst är nu tillsatt och rekrytering av ny 
förvaltningschef är klar och denne kommer tillträda sin tjänst 1 februari.  
Ett nytt förfrågningsunderlag gällande Lagen om valfrihet (LOV) har tagits fram och kommer att 
annonseras ut på Valfrihetswebben” under januari månad. Ett nytt avtal kommer att gälla från 2019-04-
01.  
I september trädde en ny lag i kraft ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård” 
som innebär att primärvårdens ansvar för utskrivningsklara patienter förtydligas och att tiden för 
kommunen och primärvården att tillse utskrivningsklara patienter får den hjälp som bedöms behöva 
kortas betydligt.  
Det innebär också kostnaden för utskrivningsklara patienter per vårddygn kraftigt har höjts vilket ställer 
höga krav på en effektiv handläggning av ansökningar enligt SoL och att verksamheten behöver ha en 
beredskap för att snabbt kunna verkställa biståndsbeslut för utskrivningsklara patienter.  
I budgetanvisningarna för 2018 har Kommunstyrelsens haft ett förfogandeanslag på 2,3mkr, att 
användas av omsorgsnämnden till att täcka nya köpta platser. Nämnden har använt förfogandeanslaget.  
Avveckling av det särskilda boendet Bankeberg genomfördes under 2017 och lokalkostnaderna 
överflyttades till Kommunstyrelsen 2018  
Förvaltningen har vidtagit ett antal åtgärder för att minska förväntat underskott. De största 
förändringarna, är att scheman inom hemtjänst och särskilt boende är kopplad till budget och 
personalstat. 
 

Beslutsunderlag 

Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2019-02-01. 
Bokslutsrapport 2019-02-05. 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-02-28| §§ 17-31 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll 2019-02-28.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(23)
 

 
 

Forts ON § 23 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden stryker följande punkter 1, 2,6,10,14,15 i redovisat bokslut 2018. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att i övrigt godkänna bokslutsrapporten 2018. 
 
                            

Protokollsanteckning  

 
Vi socialdemokrater känner stor oro gällande tilldelad ram då verksamheterna signalerar stor 
ansträngning och svårigheter klara sitt uppdrag efter de neddragningar som genomförts. 
 
Annica Erlandsson (S),2:vice ordförande 
Kent Östergren (S) 
Magnus Johansson (V) 
Lena Linke (MP) 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
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ON § 24   ON 2019/000002 

Budgetuppföljning  

 
Handlingar i ärendet har inte skickats ut till nämndens ledamöter. 
 
Ekonomisk uppföljning och nyckeltalsredovisning (budgetuppföljning) 
ska innefatta 

- På enhetsnivå 
- Kostnadsutfall jämfört med budget och föregående år samt prognos för helår 
- Analys av orsaker till avvikelser  
- Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av avvikelse 

 
Redovisning ska delges omsorgsnämnden i samband med kallelsen till nämndsmötena. 
 
En kortare sammanfattning av ekonomiskt läge och prognos för helår ska även presenteras vid 
arbetsutskottets möten. 
 

Analysbehov: 

Omsorgsnämnden behöver mer kunskap om vilka faktorer som gör att Sotenäs kostnader är högre 
än andra i Öppna jämförelser (Hemtjänst 12% och Säbo 3,7% över riksmedian). 
 
Vad ligger bakom skillnaden: 
Skillnad i löneläge ? 
Skillnader i tjänstgöringsgrad ? 
Skillnader i schemaläggning ? 
Skillnader i veckoarbetstid ? 
Skillnader i lokalkostnader ? 
Skillnader i matkostnader ? 
Analysen bör göras både i perspektivet kostnader per brukare och kostnad per producerad 
omsorgstimme. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Redovisning ska delges omsorgsnämnden i samband med kallelsen till nämndsmötena.  
 
En kortare sammanfattning av ekonomiskt läge och prognos för helår ska även presenteras vid 
arbetsutskottets möten. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att analysera vilka faktorer som gör att Sotenäs 
kostnader är högre än andra i Öppna jämförelser (Hemtjänst 12% och Säbo 3,7% över riksmedian). 
Analysen bör göras både i perspektivet kostnader per brukare och kostnad per producerad 
omsorgstimme. 
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Forts ON § 24 

 

Beslutet skickas till: 
Omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunchefen 
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ON § 25   ON 2018/000001 

Budget 2019 

Gunnar Erlandsson informerar om budget 2019. 
Kommunstyrelsen har beslutat 2019-02 13 att avsätta 1 Mkr till omsorgsnämnden. Därmed återstår 
ett underskott med 2 Mkr för omsorgsnämnden. 
 
Ajournering begärs. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidta åtgärder för att 
uppnå ett resultat i balans med budget och återkomma till omsorgsnämnden med förslag på åtgärder 
och konsekvensbeskrivningar av dessa. 
 
Annica Erlandsson (S), Kent Östergren (S) För att inte skapa mer oro i organisationen föreslår 
socialdemokraterna att i dagsläget inte genomföra mer åtgärder inom omsorgsnämnden. Med 
motiveringen att det får alldeles för stora konsekvenser för verksamheten. Samt att avvakta den 
redovisning som vart utlovad på budgetdialogen gällande vilka besparingar som kommunstyrelsen 
bidragit med för att få budgeten i balans för hela Sotenäs kommun. 
Förhoppningen är att kommunstyrelsen genom sin egen genomlysning skall finna medel att fördela 
till omsorgsnämnden. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ordförandens med fleras förslag mot Annica Erlandssons (S) 
med fleras förslag och finner att omsorgsnämnden antar ordförandens med fleras förslag. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå ett resultat i 
balans med budget och återkomma till omsorgsnämnden med förslag på åtgärder och 
konsekvensbeskrivningar av dessa. 
 

Reservation 

Annica Erlandsson (S) och Kent Östergren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  
 

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) och Magnus Johansson (V) ställer sig bakom Annica Erlandsson (S) med fleras 
reservation. 
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Forts ON § 25 

 

Beslutet skickas till: 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 26   ON 2019/000006 

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-14, §§ 1-9, 11-19, 21, 24-25, 2019-02-22 § 27 
Individ- och familjeomsorgen, ordförandebeslut, januari 2019,  
nr 402-417.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
januari 2019, nr 915-934. 
Färdtjänstärenden, januari 2019, nr 107-108. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 27   ON 2019/000005 

 
Anmälningsärenden 
Linus och Lina årsrapport 2018  
Beslut från IVO 2019-01-07  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-16 § 14, 2019-02-13 § 41. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 

 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-02-28| §§ 17-31 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll 2019-02-28.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 20(23)
 

 
 

ON § 28   ON 2019/0000   
       

Kvalitetssäkring vid nyanställning  
Lisbeth Olsson, förvaltningschef, informerar om att förvaltningen arbetar med att ta fram  
förslag till hur personalen inom omsorgsförvaltningen ska få rätt att begära utdrag ur 
belastningsregister vid anställande av personal. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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ON § 29 

 
Information från omsorgsförvaltningen 
 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef informerar om pågående arbete inom förvaltningen 
 
Kartläggning av verksamheten 
 
Syfte och struktur för förvaltningsledningsmöten och funktion 
 
Hemtjänst - sommarvistelse 
 
Möte med hemtjänstens personal  
 
Besparingsåtgärder  
 
Två uppsägningar inom förvaltningen 
 
Informerar om öppna verksamheten Trålen. 
 
 
Mikael Sternemar (L) framför önskemål om en redovisning på antal underställd personal/chef 
Redovisning kommer att ske i förslag till ny organisation. 
 
 
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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ON § 30 

 
Fråga från Kristina Grahl Bock (C) om vilket stöd får cheferna på 
äldreboende och i hemtjänsten, när de ska genomföra 
kostnadsanpassningar 
 
Kristina Grahl Bock (C) framför att det är viktigt att förvaltningen ger stöd åt cheferna på 
äldreboenden och hemtjänsten, när kostnadsanpassningar ska genomföras. 
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ON § 31 

 
Inrättande av tjänst som digitaliseringsutvecklare i Sotenäs kommun 
Annica Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-02-20 att inrätta en 
tjänst som digitaliseringsutvecklare och att tjänsten ska finansieras till större del av 
omsorgsnämnden. Förslaget kan innebära oro bland personalen inom omsorgsförvaltningen genom 
att förslag kommer att kräva ytterligare besparingar. 
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