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Plats och tid Kommunhuset Kungshamn, Lokal Tryggö, samt digitalt via Teams, torsdagen den 26 augusti 
2021 kl. 08.30 – 13.15. Mötet ajournerades kl.11.10-11.25  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Mathias Bruno (M) - digitalt 
Britt Lindgren (C), 1:e vice ordförande  
Mikael Sternemar (L) - digitalt 
Sanna Lundström Gustafsson (S) 2:e vice 
ordförande  
 

Kent Östergren (S), - digitalt 
Veronica Johansson (SD) §§ 68-84 - digitalt 
Rosita Holmström (M) §§ 85-89 - digitalt 
 
 

Närvarande 
ersättare 

Rosita Holmström (M) §§ 68-84 - digitalt 
Lill Grimani (KD) - digitalt 
 

Lena Linke (MP) - digitalt 
Magnus Johansson (V) - digitalt 
 

   

   

Övriga deltagare 

 
 

Lisbeth Olsson förvaltningschef, - digitalt 
Maria Munkstedt, utredare, §§ 68-75 - digitalt  
Susanne Johansson, handläggare, §76 
Ulrica Constin, nämndsekreterare, § 78 digitalt 
Petra Sundblad, Personalföreträdare, §§ 83-84 - digitalt 
Maria Zetterberg, nämndsekreterare 
 
 
 

Justerare Sanna Gustafsson  

Justering Kommunhuset, kommunkansliet, den 30 augusti 2021 kl. 10.30. 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Sanna Gustafsson   
 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-08-30 – 2021-09-20. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Maria Zetterberg  
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ON § 68       

 
Godkännande av dagordning 
Ordförande hälsar personalrepresentant Petra Sundblad välkommen till mötet.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden fastställer dagordningen med följande justeringar: 
 

- Punkt 17 och 18 byter plats. 
- Punkt 14 kommer att innehålla en beslutsdel och en informationsdel då punkten kräver 

ytterligare beredning. 
 
Utifrån personalföreträdarnas medverkan kan dagordningen på framtida nämndsmöten komma att 
ha en annan ordningsföljd.  
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ON § 69   ON 2021/000069   
  

 
Lex Sarah rapport, ärende 1069 
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2021-05-20, Brister i 
handläggningsprocessen på biståndsenheten och upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12, § 89 
Utredarens utredning 2021-05-20. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 70    ON 2021/000050   

 
Lex Sarah rapport  
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2021-04-13, Brist i utförande av insats 
Hunnebohemmet och upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 90. 
Utredarens utredning 2021-04-13. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  
 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 71   ON 2021/000072   

 
Lex Sarah rapport, ärende 1063 
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2021-05-25, Otillbörlig kontakt 
Smedsgatan och upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 91. 
Utredarens utredning 2021-05-25. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 72    ON 2021/000093   

 
Lex Sarah rapport, ärende 1077 
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2021-05-27, Brister behörighet i 
verksamhetssystem och upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 92 
Utredarens utredning 2021-05-27. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

 

Skickas till 

Utredare 
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ON § 73   ON 2021/000098   

 
Lex Sarah rapport, ärende 2151 
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2021-06-29, Brister ej åtgärdat larm 
hemtjänsten och upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 93. 
Utredarens utredning 2021-05-27. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 74   ON 2021/000097   

 
Lex Sarah rapport, ärende 1081 
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av Lex Sarah rapport 2021-05-27, Brister i kommunikation 
i verksamhetssystemet och upprättad utredning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 94. 
Utredarens utredning 2021-05-27. 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 

Skickas till 

Utredaren 
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ON § 75   ON 2021/000099  

 
Grundläggande granskning revision 2020 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av revisorerna genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i 
kommunen. För omsorgsnämnden finns inga åtgärdsrekommendationer men det påtalas att 
nämnden har låg måluppfyllelse avseende satta mål. 

Beskrivning av ärendet 

Nämndens kvalitetsområden enligt revisorerna  
Nämnden har arbetat med riskanalys och internkontrollplan, uppföljning och interkontroll utifrån krav 
och reglemente för intern kontroll.  
Samtliga handläggare har fått utbildning i barnkonventionen och arbete sker för att stärka att 
barnkonventionen följs i handläggarnas arbete.  
Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnden har 
följt styr- och ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och uppdrag ska brytas ner och 
verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa.  
Nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och ekonomisk rapportering enligt kraven med 
kommunens styrmodell.  

Förbättringsområden  
Målstyrning  
Revisorernas granskning visar på att verksamheterna behöver fortsätta arbeta med att integrera 
målstyrningen i verksamheterna.  
Åtgärd  
Genomgång av målstyrningsprocessen har skett med alla chefer i omsorgsförvaltningen under våren. 
Arbetet har sedan fortsatt på varje enhet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 95. 
Utredarens tjänsteutlåtande 2021-07-09. 
Revisionsrapport EY 2021-03-15. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att se över målsättningsprocessen inför nästa mandatperiod så att 
vi får en bra balans mellan bredd och djup.  
 

Skickas till 

Utredare 
Förvaltningschef 
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ON § 76   ON 2021/000081   

 
Skrivelse från Tillgänglighetsrådet angående färdtjänst 

Sammanfattning 

Det har till Omsorgsnämnden, 2021-06-21, inkommit en skrivelse från Tillgänglighetsrådet med 
synpunkter angående det av Omsorgsnämnden fattade beslut om servicenivån för beställning av 
färdtjänst/riksfärdtjänstresor. 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden fattade beslut om revidering av generella bestämmelser för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 2020-11-19 § 136. I de nya generella bestämmelserna framgår bl.a att beställning av 
resa skall ske tidigast 14 dagar och senast kl. 20.00, dagen före planerad resa. Eventuell återresa 
skall beställas samtidigt. En justering av servicenivån från tidigare generella bestämmelser om att 
resa kan beställas senast 1 timma före planerad resa 

Avstår beslutsfattande 

Mikael Sternemar (L) och Kent Östergren (S) anmäler att de inte deltar i handläggningen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 96. 
Färdtjänsthandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-24. 
Tillgänglighetsrådets skrivelse 2021-06-21. 

Yrkande  

Mattias Bruno (M), Britt Lindgren (C) och Nils Olof Bengtsson (S) yrkar att Omsorgsnämnden ska 
besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Sanna Gustafsson (S), tillgänglighetsrådet har i ett brev uttryckt sin oro över förändringen av 
servicenivån för färdtjänst/riksfärdtjänst. Denna oro har jag full förståelse för. 
Förslaget saknar en ekonomisk redogörelse och kan ses som en kränkning för en redan utsatt 
grupp. Därför yrkar jag att beslutet om 24-timmars framförhållning av färdtjänst hävs. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mattias Bruno (M) m.fl.  förslag mot Sanna Gustafssons (S) 
förslag och finner att Omsorgsnämnden antar Mattias Brunos (M) förslag. 
 
Nämnden ställer sig bakom Mattias Brunos (M) m.fl. förslag 
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Reservation 

Sanna Gustafsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) och Magnus Johansson (V) stödjer Sannas Gustafssons (S) förslag. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att inte revidera beslutet om gällande servicenivå för beställning av 
färdtjänst/riksfärdtjänstresor, och vidhåller enligt Omsorgsnämndens beslut 2021-03-04, att 
utvärdering av samåkning/resa skall ske sex månader efter det att Västtrafik avslutat obligatoriskt 
ensamåkande på grund av pandemin. 

Skickas till 

Tillgänglighetsrådet  
Färdtjänsthandläggare  
Enhetschef   
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ON § 77   Dnr 2021/000104 

 
Omsorgsnämndens möjlighet att lämna synpunkter på Översiktsplan 
2022 
 

Sammanfattning 

Översiktsplan 2022 har lämnats ut till nämnderna för möjlighet att inkomma med synpunkter. 
 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget till ny översiktsplan presenteras med kartor och text i en digital plattform som nås via 
kommunens hemsida www.sotenas.se/oversiktsplan2022.  
Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning om hur mark- och vattenområden samt 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunens fem tätortsområden har beskrivits 
mer detaljerat än övriga delar av kommunen.  
Översiktsplan 2022 har lämnats ut till nämnderna för möjlighet att inkomma med synpunkter.  
Omsorgsnämnden har tagit del av materialet och ser att det är gediget utformat, utförligt beskrivet samt 
beaktar de viktiga aspekter som omsorgsnämnden har att bevaka, till exempel ifråga om tillgänglighet. 
  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 97. 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-08-17. 
Sotenäs kommuns översiktsplan 2022, 2021-07-31 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden har tagit del av Översiktsplan 2022 och väljer att lämna en synpunkt. Informationen 
om att det finns en vårdcentral i Väjern är felaktig, detta är enbart företagshälsovård. I övrigt inga 
synpunkter. 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef 
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ON § 78   ON 2021/000094   

 
Revidering av dokumenthanteringsplan Omsorgsnämnden 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, antog 2020-10-28 § 176 Riktlinjer 
för ersättningsskanning att gälla från 2021-01-01, som möjliggör för kommunen att 
digitalisera ärendehanteringen. Ersättningsskanning innebär att merparten av alla pappershandlingar 
som inkommer till kommunen skannas in. Den digitala versionen ersätter därefter 
pappershandlingen som i sin tur gallras. 
En handling, oavsett format, får inte gallras om inte ett gallringsbeslut finns. Det 
är dokumenthanteringsplanen som fungerar som nämndens gallringsbeslut. 
Omsorgsnämndens nu gällande dokumenthanteringsplan behöver därför revideras för att 
gallring av pappershandlingar inkomna från och med 2021-01-01 som tillhör ärenden 
upprättade 2021 och senare ska kunna genomföras. 
 
I den reviderade dokumenthanteringsplanen framgår det i vilket format som respektive 
handling ska finnas i. Detta tydliggör vilka handlingar som ska finnas på papper och 
digital, endast digitalt eller endast på papper. Anges endast format digitalt är det likställt 
med gallringsbeslut för en eventuell pappershandling. 
Ersättningsskanning gäller enbart handlingar som tillhör ärenden upprättade 2021 och 
senare. För handlingar tillhörande ärenden upprättade 2020 eller tidigare gäller 
dokumenthanteringsplan antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 70. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 98. 
Dokumenthanteringsplan Omsorgsnämnden förslag 2021-07-08 
Tjänsteutlåtande handläggare 2021-07-08 

Omsorgsnämndens beslut 

Upphäver Omsorgsnämndens arbetsutskott beslut i ärendet 2021-08-12 §98. 
 
Omsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplan daterad 2021-07-08 för 
Omsorgsnämndens verksamhetsområden och beslutar att allmänna handlingar ska gallras i 
enlighet med denna från och med 2021-01-01. 
 
Omsorgsnämnden förtydligar att ersättningsskanning av handlingar och gallring av de 
samma endast får göras om dessa tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. För gallring 
retroaktivt, och av handlingar som inte dokumenterats i dokumenthanteringsplanen, krävs 
separata gallringsbeslut. 

Skickas till 

Nämndsekreterare 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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ON § 79   ON 2021/000091 

 
Ändrade sammanträdestider 2021 

Ändrad tid för arbetsutskottet i december 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 73 att flytta sitt möte i december 2021 från 9 
december till 8 december. 
  
Detta medför att Omsorgsnämndens arbetsutskotts planerade möte den 8 december måste flyttas.  
 
Det föreslås därför att arbetsutskottets decembermöte flyttas till torsdagen den 9 december. 
 

Extra sammanträde med Omsorgsnämnden 

För att möta de beslutsprocesser som finns kring den ekonomiska uppföljningen och budget för 
kommande år behövs det eventuellt ett extra nämndsmöte i oktober för att besluta om delårsbokslut 
och budget för 2022.   
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 99. 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande, 2021-07-05 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott flyttar mötet från den 8 december till den 9 december. 
 
Reservera 1 oktober kl. 08.30-12.00 för att kunna hålla ett extra möte om delårsbokslut augusti 
2021 och budget 2022.  
 
 
Skickas till  
Kansliavdelningen  
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 80   ON 2021/000092 

 
Sammanträdestider 2022 
 

Sammanfattning 

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för samtliga nämnder för 2022. Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträden 
samordnas med tidpunkterna för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden. 
Förslaget ska anpassas efter den ekonomiska tidsplanen för att minska handläggningstiden. 
 

Beskrivning av ärendet 

Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens 
och Kommunfullmäktiges sammanträden.  
 
Omsorgsnämndens sekreterare har efter dialoger med berörda parter utarbetat ett förslag.  
Enligt önskemål från personalavdelningen bör samverkansgruppens möten vara före arbetsutskottet. 
Detta har i möjligaste mån kunnat tillgodosetts förutom under januari månad.  
I beslutsunderlagen Arbetsmaterial sammanträden finns alla nämnders samt Kommunfullmäktiges 
föreslagna sammanträden för 2022 listade.  
 
I beslutsunderlagen Inlämningstider ON ONAU återfinns mer information om vilka ekonomiska 
uppföljningar och beslut som ska tas när under året. Detta beslutsunderlag innehåller även tider för 
inlämning, beredning samt tider för Samverkansgrupp och det Kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 99. 
Arbetsmaterial sammanträden  
Inlämningstider ON ONAU 

Omsorgsnämndens beslut 

Återremittera ärendet till kommunstyrelsens kansli för fortsatt utredning kring det ekonomiska årshjulet 
och sammanträdestidernas anpassning till detta.  
 
 
Skickas till  
Nämndsekreterare  
Förvaltningschef  
Kansliavdelningen  
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ON § 81   ON 2021/000092 

 
Ärendebalanslistan 
Ärendebalanslistan presenteras per 2021-08-26. Listan revideras utifrån dagens möte 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 
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ON § 82   ON 2021/000063 

 
Omsorgsnämndens remissvar kring Kostpolicy för Sotenäs kommun  
 

Sammanfattning  

Kostenheten har lämnat möjlighet till nämnderna att inkomma med remissvar angående reviderad 
Kostpolicy  

Beskrivning av ärendet  

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och 
kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i alla åldrar.  
 
Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro samt främja en hållbar 
utveckling. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av individuella förväntningar varför 
matgästens möjlighet till dialog, inflytande och påverkan kring måltiden är viktig.  
 
Kostenheten har lämnat möjlighet till nämnderna att inkomma med remissvar angående reviderad 
Kostpolicy.  
 
Omsorgsnämndens bedömning är att Kostpolicyn innefattar de viktiga aspekter som 
Omsorgsnämnden bevakar och att den på ett övergripande plan beskriver vikten av både kost och 
måltidsmiljö.  

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-08-17 
Förslag Kostpolicy Sotenäs kommun 2021-01-28.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av Kostpolicyn utan att lämna synpunkter.  
 
Skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Måltidschef 
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ON § 83 

 
Åtgärdsplan för budget i balans 
Förvaltningschefen informerar om att arbetet fortsätter med att implementera de åtgärder som finns 
i åtgärdsplanen för att uppnå en ekonomi i balans.  
 

Protokollsanteckning 

Sanna Gustafsson (S), Kent Östergren (S), Magnus Johansson (V), Lena Linke (MP),  
Vi står inte bakom åtgärdsplanen då vi tidigare yrkat avslag på dess utformning och innehåll 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 84 

 
Återrapportering Nattpatrullens bemanning 
Förvaltningschefen poängterar att det är väldigt olyckligt hur frågan kring nattpatrullen har 
hanterats. Mitt i semesterperioden gick personal ut med information som är felaktig och detta gjorde 
det svårt att bemöta i tid. Detta har skapat onödig oro hos medarbetare, men också hos dem 
verksamheten är till för, som aldrig ska involveras i arbetets organisering. Våra brukare och 
anhöriga ska alltid vara trygga med att beviljade insatser utförs på ett professionellt sätt.  
Förvaltningschefen belyser fyra punkter där information som spridits varit felaktig: 
 

• Personal pratar om neddragning. Minskning med undersköterska natt togs beslut om 2019 och 
genomfördes då på senhösten. Då pandemin kom förstärkte förvaltningen upp inom många 
verksamheter och också i nattpatrullen. Våren 2021 började verksamheterna se över vilka 
förstärkningar som kunde tas bort för successiv återgång till basbemanning. Då låg nattpatrullens 
förstärkning till 31/5. Tidigare handlingsplan var ej aktuell och ny lösning fanns ej framme, varvid 
avdelningschef för äldreomsorg meddelade att datum skulle förlängas till 31/8. 

• 31/8 har aldrig varit en deadline utan just ett förlängningsdatum. Detta är dels kopplat till rådande 
pandemirestriktioner, men också att handlingsplan ej fanns framme för vem som ska stötta upp vid 
behov. Datum är nu ytterligare förlängt pga dessa orsaker och 30/9 gäller med trolig ytterligare 
förlängning efter det. 

• Arbeta ensam utan tillgång till hjälp har aldrig funnits någon tanke om. Däremot ska 
verksamheterna bemanna efter behov. Innan en förändring görs ska riskanalys och handlingsplan 
finnas på plats. Alla ska veta vart man vänder sig för hjälp om denna förändring ska genomföras. 
Behovet styr. 
Personal skulle tidigare vända sig till särskilt boende för att medarbetare därifrån skulle följa med 
ut. Senare gjorde IVO en tillsyn i äldreomsorgens verksamhet och bedömde att Kvarnberget 
behövde förstärka sin nattbemanning, vilket nu är gjort. Därmed föll tidigare handlingsplan. 

• Ensamarbete är inget konstigt eller förbjudet. Även i kommuner där man har flera 
undersköterskor i tjänst nattetid, kan man behöva göra vissa insatser ensam för att sedan mötas 
upp och hjälpas åt där det behövs. Däremot ska man inte ha ensamarbete definierat som en ensam 
personal i tjänst på natten, utan det ska alltid finnas någon person att snarast få hjälp av när det 
behövs. För detta krävs en handlingsplan och en riskanalys, vilket ännu inte är framme. 
Verksamhetens behov behöver styra hur vi bemannar- vi ska förstärka när behovet ökar och ta bort 
resurser när behovet minskar i alla verksamheter. På det sättet får vi en hög kvalitet och en god 
arbetsmiljö. 

 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott § 102, 2021-08-12.  

Ajournering  

Ajournering begärs 
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Yrkande  

Nils Olof Bengtson (M) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa att nattpatrullen 
levererar utfäst kvalitet till medborgarna och att arbetsmiljön är god för de anställda. 
Om det finns behov av fortsatta skyddsåtgärder med anledning av Covid-19, skall 
förvaltningschefen vidta dessa. 
 
Mattias Bruno (M), yrkar bifall till Nils Olof Bengtsons förslag till beslut med följande 
tilläggsyrkande att i det fall förvaltningen ser ett behov av att minska bemanningen för nattpatrullen 
så skall en åtgärdsplan, konsekvensanalys och riskanalys tas fram och delges omsorgsnämnden 
innan verkställande.  
 
Sanna Gustafsson (S) yrkar att i Sotenäs kommun ska du känna dig trygg i att du får den omsorg du 
har rätt till, att den ges i rätt tid och personalen ska arbeta under goda arbetsvillkor. 
Att minska ner på antalet undersköterskor på natten innebär risker för våra omsorgstagare och för 
vår personal. Jag yrkar att punkten som innebär neddragning av undersköterska i nattpatrullen 
stryks ifrån åtgärdsplanen.  
 
Veronica Johnsson (SD) yrkar bifall till Sanna Gustafssons (S) förslag.  
 
Mikael Sternemar yrkar bifall till Nils Olof Bengtsons yrkande samt Mattias Brunos 
tilläggsyrkande. 
 
Britt Lindgren (C) yrkar bifall till Nils Olof Bengtsons yrkande samt Mattias Brunos 
tilläggsyrkande. 
 
Kent Östergren (S) yrkar bifall till Sannas Gustafssons (S) yrkande. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtssons (M) förslag mot Sanna Gustafssons (S) 
förslag och finner att Omsorgsnämnden antar Nils Olof Bengtssons (M) förslag. 
 
Ordföranden frågar nämnden om någon är emot Mattias Brunos (M) tilläggsyrkande och finner att 
ingen motsätter sig tilläggsyrkandet, därmed godkänns tilläggsyrkandet. 
 

Omröstning 

Omröstning begärs. 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning:  

• Ja-röst för Nils Olof Bengtsons (M) förslag 
• Nej-röst för Sanna Gustafssons (S) förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster för Nils Olof Bengtssons (M) förslag mot 3 nej-röster för Sanna Gustafssons (S) 
förslag antar nämnden Nils Olof Bengtssons (M) förslag.  Se omröstningsbilaga.   
 

Reservation 

Sanna Gustafsson (S), Kent Östergren (S), reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Veronica Johansson (SD) reserverar sig till förmån för Sanna Gustafssons (S) förslag.  

Omsorgsnämndens beslut 

Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa att nattpatrullen levererar utfäst kvalitet till 
medborgarna och att arbetsmiljön är god för de anställda. 
 
Om det finns behov av fortsatta skyddsåtgärder med anledning av Covid-19, skall 
förvaltningschefen vidta dessa. 
 
I det fall förvaltningen ser ett behov av att minska bemanningen för nattpatrullen så skall en 
åtgärdsplan, konsekvensanalys och riskanalys tas fram och delges omsorgsnämnden innan 
verkställande.  
 

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP), stödjer Sanna Gustafssons (S) förslag. 
 
Magnus Johansson (V), stödjer Sanna Gustafssons (S) förslag. 
 
Rosita Holmström (M), Lill Grimani (KD) stödjer Nils Olof Bengtssons (M) förslag.  

Skickas till 

Förvaltningschef.  
 
 
 
Omröstningsbilaga 
 
Beslutande Parti Ja Nej  Avstår  
Nils Olof Bengtsson M 1   
Mattias Bruno M 1   
Britt Lindgren C 1   
Mikael Sternemar L 1   
Sanna Gustafsson S  1  
Kent Östergren S  1  
Veronica Johansson SD  1  
Omröstningsresultat  4 3  
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ON § 85   ON 2021/000002 

 
Ekonomisk uppföljning månad 1-7, 2021 
Förvaltningschefen redogör för det ekonomiska resultatet månad 1-7, 2021. 
 
Underskott inom äldreomsorgen främst hänförligt till höga personalkostnader, dels kopplade till 
covid-19, framförallt under första kvartalet.  
Enskilt kostnadsdrivande ärende på 1,4 mnkr under januari-juni.  
Överskott inom övriga verksamheter som dagverksamhet och kommunrehab dels p.g.a. anpassade 
verksamheter under pandemin. 
 
IFO visar ett överskott hänförligt till beställarkontoret (hemtjänst LOV) och verksamheten för 
ensamkommande barn och unga. Förväntas ökade placeringskostnader under hösten för placeringar 
inom både Barn/Unga och Vuxna. 
 
Socialpsykiatrin har fortsatt anpassad verksamhet vilket tillsammans med förändrad bemanning 
minskat personalkostnaderna inom verksamheten. Samtidigt har verksamheten ett underskott kring 
placeringskostnader hänförligt till nytt beslut under året. 
 
LSS-verksamheten har under pandemin haft ökade kostnader kopplat till utökade beslut inom 
personlig assistans. Även förstärkt bemanning inom gruppbostäder har lett till ökade kostnader, 
något som dels täcks upp av ett överskott inom daglig verksamhet som haft anpassad verksamhet 
under året. Nytt ärende inom personlig assistans från juni som kommer öka verksamhetens 
kostnader, därmed en sämre helårsprognos.  
 
Förvaltningen inväntar beslut under hösten från Försäkringskassan gällande ärende inom personlig 
assistans. Möjlighet finns för ersättning retroaktivt, vilket i så fall innebär bättre resultat för både 
äldreomsorgen och LSS-verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kompletterande ekonomisk uppföljning efter juli 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. Omsorgsnämnden uppmanar förvaltningschefen att 
fortsätta sitt arbete med att uppnå en ekonomi i balans med budget.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef   
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ON § 86    

 
Information från förvaltningen 
Kommunen drabbades hårt av de störningar som var på IT och telefoni den 23-27 juni. Påverkan på 
verksamheterna var stor. Dock har medicingivning till brukare fungerat som vanligt och 
hemtjänsten kom igång med sin verksamhet med enbart en kortare försening. Inga personskador 
finns rapporterade. De problem som uppdagades löstes löpande och en händelseanalys kommer att 
göras. Handlingsplan och riskanalys har initierats tillsammans med IT. 
 
De översvämningar som var 29-30 juli hade en låg påverkan på verksamheten. Vissa problem med 
framkomlighet till brukare noterades samt att personal hade svårt att ta sig till jobbet med en del 
förseningar som följd. De lokaler där sjuksköterskeenheten finns har drabbats av översvämningen 
och deras lokaler behöver saneras.  
 
 
Bemanningsläget inom hemtjänsten har under semestern varit mycket ansträngt. Även LSS 
verksamheten har denna sommar haft svårt med bemanningen. Ordinarie personal har beordrats in 
från semestern och övrig personal har fått gå in och ta pass där det saknats resurser. Övertid och 
sjukskrivning har ökat under perioden.  
 
Stort tack till personal från annan verksamhet som under sin semester har arbetet inom vården i 
sommar.  
 
Man har på Hunnebohemmet upptäckt en stark lukt i en av lägenheterna. Undersökning är gjord och 
resultatet visade på mycket höga värden. Saneringsfirma är kontaktad för åtgärd. I dagsläget har 2 
brukare flyttats.  
 
Kommunen har ett bra läge vad gäller Covid-19 inom verksamheten. Samtliga restriktioner ligger 
kvar. En viss uppluckring i personalens möjligheter att jobba på flera avdelningar har gjorts.  
 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tackar samtliga medarbetare för hur de hanterade de störningar som var på 
telefon och IT.  
 
Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 87    

 
Ledningsorganisationen 
Förvaltningschefen presenterar ledningsorganisationen per september 2021.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 88   Dnr 2021/000006 

 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 

- Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott: 
 2021-06-10 
 2021-06-22 
 2021-07-28 
 2021-08-12 

 
- Individ- och familjeomsorgen – juni-juli  nr 630-650 
  
- Hemtjänst, plats i särskilt boende, mat- 

distribution, trygghetslarm, LSS – juni-juli  nr 1368-1377. 
 
- Ordförandebeslut – juni-aug  nr 632-635 

 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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ON § 89   Dnr 2021/000005 

 
Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Förvaltningsrättens dom i mål 6073-21 – 2021-06-04 
Protokollsutdrag KS § 87 2021-06-02, Internkontroll - 2021-06-09 
Protokollsutdrag KS § 98 2021-06-02, Budgetuppföljning - 2021-06-09 
Samverkansgruppens protokoll - 2021-06-14 
Beslut om delegation socialsekreterare – 2021-06-18 
Protokollsutdrag KF § 67 2021-06-17, Budget 2022 - 2021-06-28 
Protokollsutdrag KF § 69 2021-06-17, Budgetuppföljning 2021 - 2021-06-28 
Ersättning till kommuner för Covid-19 vaccin, VästKom - 2021-06-29 
Samråd om ny översiktsplan 2022, Planenheten - 2021-06-29 
JO-anmälan, bistånd. Dnr 5299-2021 - 2021-07-01 
Beslut från Integritetsmyndigheten, Dnr: PUI-2021-2124 (IMY) – 2021-07-01 
Uppföljande tillsynsinsats med fokus på medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende 
(SÄBO). Dnr: 2.7.1-11061. – 2021-07-01 
Namnlistor Nattpatrullen - 2021-08-24 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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