
 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-26| §§ 41-54 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45 - 11.45.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Britt Lindgren (C) 
Mikael Sternemar (L) 
Sanna Lundström Gustavsson (S) 
Rosita Holmström (M) 
Magnus Johansson (V) 
Lena Linke (MP) 
 

 

Närvarande 
ersättare 

  

Övriga deltagare 

 
 

Lisbeth Olsson, förvaltningschef  
Nicolina Ravnås, ekonom, § 42 
Erika Krylberg, 1:e socialsekreterare, § 43 
Philip Söderberg, digitaliseringsstrateg, § 44  
Pia Settergren, MAS, § 47 
Maria Munkstedt, utredare, § 47 
Elin Stolt, praktikant 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Magnus Johansson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 30 mars 2020, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Magnus Johansson   
 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2020-03-26 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-03-30 – 2020-04-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 41       

 
Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 
Smedsgatan 
Tillbud 
Sjukskrivningstal 
Meddelande från anhörig 
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ON § 42   ON 2020/000002 

 
Budgetuppföljning 
 
Nicolina Ravnås, ekonom, redovisar ekonomiskt resultat för omsorgsnämnden med prognos helår 
2020 baserat på utfall till och med februari med 0,5 mnkr. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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ON § 43    ON 2020/000032 

 
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd  
Arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd regleras av lagar, förordningar, föreskrifter 
och handböcker från Socialstyrelsen. Nämndens riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd är att se som ett komplement till dessa.  
Riktlinjerna ger uttryck för vad som kan betraktas som en skälig levnadsnivå i Sotenäs kommun och 
beskriver också hur handläggning och dokumentation inom området ska utföras utifrån vår 
kommuns förutsättningar.  

Beslutsunderlag  

1:e Socialsekreterarens tjänsteutlåtande 2020-02-28.  
Riktlinjer 2020-02-28.  
Högsta godtagbara boendekostnad år 2020.  
Konsumenternas energimarknadsbyrå –normal elförbrukning och elkostnad för lägenhet 2020.  
Snitthyror hos Sotenäsbostäder år 2020. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden antar riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
 
Kommunens riktlinjer "Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd", "Riktlinje gällande försörjningsstöd 
och ekonomiskt bistånd till studerande ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier 
efter 2018-07-01" och "Riktlinje gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till 
kommunplacerade ensamkommande ungdomar" upphör att gälla då de införlivats i de nya riktlinjerna 
för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd i Sotenäs kommun. 
 
 
 
 
 

Skickas till  

Individ- och familjeomsorgen 
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ON § 44   ON 2020/000025 

 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
 
Programmet framtidens vårdinformationsmiljö (förkortas FVM och kallas även Millenium) är en stor 
digitaliseringssatsning inom Västra Götalandsregionen (VGR). Sotenäs kommun skrev under 2017 på 
en fullmakt som gav VGR rätt att upphandla ett IT-stöd för hälso-och sjukvård. VGR upphandlar 
kärnsystemet som kommer att ha stöd för bland annat vårddokumentation, sammanhållen 
läkemedelsprocess, ordination och förskrivning, vårdplanering och mobila arbetssätt. Kommunen har 
blivit erbjuden att avropa tre olika optioner:  
• Option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare  
• Option 2: Journalsystem för elevhälsa  
• Option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård  
 
Leverantören arbetar fortfarande med den slutgiltiga designen av systemet och det är därför idag 
inte möjligt att med säkerhet säga vad den slutgiltiga kostnaden för respektive option blir. I option 1 
är nyttorna tydliga medan det fortfarande råder otydligheter kring vilka verkliga nyttor option 2 och 
option 3 kommer att tillföra kommunen och dess invånare, i relation till de IT-stöd som kommunen 
redan har idag. Andemeningen i initiativet är god men osäkerheterna för kommunen är övervägande 
i förvaltningarnas förslag till beslut.  
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande 2020-03-18. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om att avropa option 1 (IT-stöd för 
informationsutbyte mellan vårdgivare) i VGRs erbjudande under förutsättning att betydande antal 
kommuner inom Västra Götalandsregionen avropar optionen.  
Detta för att säkerställa ett fungerande och gemensam IT-stöd för in- och utskrivning av patienter, och 
för att minska risken med en allt för hög implementationskostnad.  

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-26| §§ 41-54 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2020\ON protokoll 2020-03-26.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 7(16)
 

 
 

ON § 45   ON 2020/000042 

 
Ombyggnad av Hunnebohemmet 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef, informerar om ombyggnation av Hunnebohemmet. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att ta fram förslag på referensgrupp samt 
förslag på projektledare från omsorgsnämndens sida. 
 
 
 
 

Skickas till 
Förvaltningschef 
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ON § 46    

 
Redovisning av tillbud inom omsorgsförvaltningen 
Sanna Lundström-Gustavsson (S) tar upp och påminner om önskemål om att omsorgsnämnden kan 
få en redovisning av tillbud inom omsorgsförvaltningen. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att ärendet om tillbud inom omsorgsförvaltningen redovisas till 
omsorgsnämndens sammanträde 2020-04-23. 
 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 47   ON 2020/000034 

 
Kvalitets - och patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver förvaltningens kvalitetsarbete under 
föregående kalenderår. I berättelsen beskrivs hur arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och patientsäkerhetsarbete har 
bedrivits under 2019. 
 
Vårdgivaren ska enligt patienssäkerhetslagen PSL 2010:659 senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse, där strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten redovisas. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande 2020-03-05. 
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020-03-05. 
 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse för 
2019 och de föreslagna åtgärderna. 
 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 48    

 
Öppna jämförelse 2019 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef, informerar om öppna jämförelse 2019. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 49   ON 2020/000006 

 
Delegationsbeslut  
 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-12 §§ 23-38, 41-42. 
Bostadsanpassningsbidrag, nr 305-311. 
Individ- och familjeomsorgen, februari 2020, nr 526-533.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
februari 2020, nr 1165-1182. 
Färdtjänstärenden, februari 2020, nr 132-133. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 50       ON 2020/000005 

 

Anmälningsärenden  
 
Protokoll kommunstyrelsen 2020-03-18 § 58. 
Protokoll kommunfullmäktige 2020-03-12 §§ 4-5, 12, 29. 
 

Omsorgsnämnden beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-26| §§ 41-54 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF 
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2020\ON protokoll 2020-03-26.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(16)
 

 
 

ON § 51   

 

Sjukskrivningstalen inom omsorgsförvaltningen 
Sanna Lundström Gustavsson (S) framför önskemål om att sjukskrivningstalen inom 
omsorgsförvaltningen redovisas till omsorgsnämnden. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Sjukskrivningstalen inom omsorgsförvaltningen redovisas till omsorgsnämndens sammanträde 
2020-04-23. 

 

 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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ON § 52   

 

Meddelande från anhörig till vårdtagare om brister inom hemtjänsten 
 
Sanna Lundström Gustafsson (S) tar upp att anhörig till vårdtagare framfört brister inom 
hemtjänsten. 
 
 
Förvaltningschefen informerar om att omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra 
arbetssituationen inom hemtjänsten. 
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ON § 53   

 

Boendet Smedsgatan  
 
Mikael Sternemar (L) tar upp situationen kring boendet på Smedsgatan. 
 
Förvaltningschefen informerar om att omsorgsförvaltningen vidtagit åtgärder för att förbättra 
situationen kring boendet på Smedsgatan. 
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ON § 54   

 

Information från omsorgsförvaltningen 
 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef, informerar om att omsorgsförvaltningen planerar för att öppna en 
Corona enhet på Hunnebohemmet. 
 
Rosita Holmström (M) tar upp frågan om man kan neka kommuninnevånare insatser från 
kommunen om de får besök från anhöriga.  
Förvaltningschefen informerar om att kommunen inte kan neka insatser till kommuninnevånare som 
är berättigade till insatser från kommunen. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information. 
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