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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45 - 12.15. Ajournering kl 11.15-11.25. 

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Stellan Welin (S) 
Lena Linke (MP) 
Mathias Bruno (M) 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Jan-Olof Larsson (S)  
Magnus Johansson (V) 
 
 

 

 

Övriga deltagare 

 
 
Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef  
Mariann Lundin, avdelningschef   
Madeleine Leijon, äldreomsorgschef, § 133 
Pia Settergren, MAS, § 133 
Nina Roos, förvaltningschef, §§ 133-135 
Maria Edlund, enhetschef, § 134 
Anna Torstensson, utredare, §§ 135, 138 
Eva Bergqvist, ekonom, §§ 136-137 
Jenny Borg., kommunikatör, §§ 135-137 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Lena Linke 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 27 november 2018, kl 08.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Lena Linke 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2018-11-22 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-11-27 – 2018-12-19. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

  
 
 

 Lena Vilhelmsson  
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ON § 133       

 
Uppföljning olämpliga läkemedel och säker in och utskrivning från 
slutenvård  
Pia Settergren, MAS, informerar om uppföljning av olämpliga läkemedel och säker in och 
utskrivning från slutenvård. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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 ON § 134      ON 2018/115     

 

Beslut från inspektionen för vård och omsorg IVO 
 
Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en tillsyn av stödboende för barn och unga vid 
stödboendet Nygatan i Kungshamn Sotenäs kommun.  
 
I beslutet framgår att krav ställs på åtgärder för att säkerställa: 

att bemanningen är tillräcklig utifrån de placerades behov 
IVO bedömer att det finns brister i bemanningen i den omfattning som krävs nattetid och helger.  
 
Åtgärd: vid helg 8.00 -13.00 innan ordinarie personal börjar sitt arbetspass och nattetid från 22.00 - 
07.00 har ungdomarna i stödboendet möjlighet att kontakta tjänstgörande sjuksköterska. 
Sjuksköterskan avgör vilket behov av stöd som behövs och kontaktar vid behov chef i beredskap 
som enligt gällande rutin kontaktar / beordrar in den personal som krävs.  
 
Enligt personalen i stödboendet har inte sjuksköterskorna kännedom om de barn och ungdomar som 
bor i stödboendet. 
 
Åtgärd: Information om målgruppen har genomförts så att sjuksköterskorna har kännedom om det 
behov av stöd som kan uppstå.   
 
Aktuella telefonnummer till sjuksköterskorna har förmedlats till ungdomarna i stödboendet.  
    

Behov av förstärkning av personal 
I handlingarna framgår att personal beskrivit att de inte har möjlighet att kontakta någon vid behov 
av förstärkning av personal.  
 
Verksamheten har en bemanningsenhet som finns tillgänglig vardagar 6.30 - 16.00 och 6.30 - 12.00 
på helger.  
 
När bemanningsenheten inte är öppen och chef inte är i tjänst finns chef i beredskap att kontakta. 
Rutin finns för hur kontakt tas på kommunens intranät.  
http://sotenet.sotenas.se/forvaltningar/omsorgsforvaltningen/chefiberedskap.4.7a6d542e14440af2bd
da6d4.html 
 
All personal har fått information på arbetsplatsträffar om gällande rutiner vid behov av förstärkning 
av personal. 
 

http://sotenet.sotenas.se/forvaltningar/omsorgsforvaltningen/chefiberedskap.4.7a6d542e14440af2bdda6d4.html
http://sotenet.sotenas.se/forvaltningar/omsorgsforvaltningen/chefiberedskap.4.7a6d542e14440af2bdda6d4.html
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Forts ON § 134 

 
 
Vid intervju med personal framkommer att det är svårt att få tag på timvikarier vid behov av 
förstärkning av bemanningen eller vid frånvaro av ordinarie personal.  
 
Åtgärd: vikarier finns nu i tillräckligt antal som kan arbeta vid behov av förstärkning eller vid 
frånvaro.    
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2018-10-15. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-04 § 204. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens föreslagna åtgärder.  
 
 
 
 

Skickas till 
Enhetschefen 
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ON § 135      ON 2018/124   

 
Upphandling enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) - 
Förfrågningsunderlag 
De tjänster som omfattas av valfrihetssystemet ska beskrivas i ett förfrågningsunderlag. Av 
förfrågningsunderlaget ska det framgå vilka krav och villkor som leverantörer måste uppfylla och 
följa för att bli godkända. Kraven och villkoren ska vara proportionerliga och relevanta i 
förhållande till de tjänster som valfrihetsystemet omfattar.  

Bakgrund  

Den 20 november 2008 beslutade Riksdagen att från och med januari 2009 införa Lag (2008: 962) 
om valfrihetsystem (LOV). Den nya lagen gav kommuner och landsting möjlighet att stimulera 
brukarnas fria val av främst vård-och omsorgstjänster för äldre och för personer med 
funktionsnedsättningar. LOV utgör ett alternativ till konkurrensutsättning med stöd av lagen 
(2007:109) om offentlig upphandling (LOU) 
  
Kommunfullmäktige i Sotenäs beslutade den 19 november att from 2010 tillämpa LOV. 
Omsorgsnämnden gavs i uppdrag att fastställa verksamhetsområden, godkänna externa leverantörer 
och fastställa timersättningen för berörda tjänster. Den verksamhet som nämnden beslutade skulle 
omfattas av LOV, var äldreomsorgen insatsområdena service och omvårdnad, inklusive delegerade 
hälso - och sjukvårdsinsatser.  

Beskrivning av ärendet 

Av förfrågningsunderlaget framgår det vilka krav och villkor som samtliga leverantörer måste 
uppfylla och följa för att bli godkända.  
Det framgår inte uttryckligen av LOV vilka krav som ska finnas i tjänsten gällande lagstiftning. Den 
lagstiftning som förfrågningsunderlaget omfattar är socialtjänstlagen, hälso-och sjukvårdslagen, 
skattelagstiftning och arbetslagstiftning. Med lagstiftning avses här även här myndigheternas 
föreskrifter. 
 
Förfrågningsunderlaget har tagits fram med stöd av Socialstyrelsens, Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL) vägledningar för framtagande av förfrågningsunderlag.  
Därutöver exempel på förfrågningsunderlag från andra kommuner via Kammarkollegiet hemsida, 
valfrihetswebben, där Sotenäs förfrågningsunderlag också kommer att publiceras.  
 
Förfrågningsunderlaget innehåller förslag på följande förändringar i förhållande till 
förfrågningsunderlaget daterat 2013-12-04:   
 
Kommunen erbjuder ett icke-vals alternativ; kommunens egen hemtjänst. 
 
Matdistribution definieras som en omvårdnadsinsats då serviceinsatser endast utförs helgfri måndag 
- fredag kl. 08.00-17.00  
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Forts ON § 135 

 
Tillsynerna fastställs till två tillfällen per år därutöver förtydligas kvalitetskraven på de externa 
utförarna  
 
Ersättningsform för hälso-och sjukvårdsinsatser   
 

Yrkande 
 
Birgitta Granström (S) yrkar avslag på förfrågningsunderlaget. Ingen ny upphandling ska ske. 
 

Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag och Birgitta 
Granströms (S) förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag. 
 

Tilläggsyrkande  
 
Birgitta Granström (S) yrkar att punkt 4.9.10 stryks och ersätts med följande: 
När en vårdtagare väljer en privat utförare så ska utföraren ha helhetsansvaret för vårdtagaren under 
hela dygnet samt vid larm. Detta för att minska antalet olika personer som sköter vårdtagaren. 
 

Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Granströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
omsorgsnämnden avstyrker tilläggsyrkandet. 
 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-08 § 205. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna Upphandling Lag om valfrihet (LOV) -
Förfrågningsunderlag  
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Forts ON § 135 

Reservation 

Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S) Lena Linke (MP). 
 
 

Protokollsanteckning 

Magnus Johansson (V) ställer sig bakom Birgitta Granström (S) med fleras reservation. 
 
 
 
 
 

Skickas till 

Tf. Förvaltningschef, Gunnar Erlandsson  
Utredare, Anna Torstensson 
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ON § 136      ON 2018/ 2 

 
Budgetuppföljning 
 
Omsorgsförvaltningens prognos för 2018 beräknas ge ett underskott motsvarande       
-8424 tkr. En budgetanpassning pågår och det är främst inom hemtjänsten och på 
Kvarnbergets äldreboende som kostnaderna beräknas minska. 

Beslutsunderlag 

Ekonomens budgetuppföljning januari – oktober 2018. 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 137      2018/1   

 
Budget 2019 
Alla enheter ska följa de ekonomiska styrprinciperna som innebär en budget i balans.  
Arbetet med anpassning för att få en budget i balans för 2018 pågår. Förvaltningen  
redovisade till nämnden i oktober att underskottet beräknas till 8600 tkr, inklusive 
underfinansiering av Individ- och familjeomsorg. Med anledning av underskottet, har 
omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag, att vidtaga åtgärder för att minska  
detta. 
 
Omsorgsförvaltningens prognos för 2018 beräknas ge ett underskott motsvarande -
8600 tkr. En budgetanpassning pågår och det är främst inom hemtjänsten och på 
Kvarnbergets äldreboende som kostnaderna beräknas minska. 
 
I uppdraget inför budget 2019 ska en minskning av kostnaderna 
genomföras främst inom äldreomsorgen. Vidare försvinner också det 
statliga stimulansbidraget på 2900 tkr, vilket har använts för att höja 
personaltätheten inom särskilt boende. En omfördelning av 2019 års 
budgetmedel kommer att göras, för att bibehålla nuvarande 
personaltäthet. Totalt innebär denna åtgärd en besparing på 8900 tkr.  
Det är oklart hur Individ och familjeomsorgens underskott ska 
finansieras. Totalt ska omsorgsnämnden minska sina kostnader med 
6300 tkr. I detta förslag ska också äldreomsorgen ta igen det underskott 
som finns 2018. Om ytterligare besparingar på 1000 tkr som KS har 
föreslagit ska genomföras, innebär det väsentliga försämringar i 
verksamheten. Kompensation för inflation finns inte med i 2019 års 
budget, vilket är ytterligare en effektiviseringsåtgärd. Införande av 
heltid, kommer också att innebära merkostnader för förvaltningen när det 
införs, vilket inte finns med i budgetramarna för 2019.  
 

Budgetförutsättningar 2019 
Omsorgsförvaltningen       
Verksamhet   2018 Tkr 2019 Tkr 
Förvaltning gem. besparing   0 -1000 
IFO   -5300 -5300 

ÄO    
     -6200 

0 
ÄO statligt Stimulansstöd   2900 0 
LSS   0 0 
KS  förfogande anslag för IFO   2300 2300 
Summa   -6300 -4000 
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Forts ON § 137 
 

Beslutsunderlag 

Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-11-05. 
 

Ajournering begärs 

Yrkande 

 
Mathias Bruno (M), Britt Lindgren (C), Kenny Thärnström ( L) och Nils Olof Bengtson (M)  
enligt förvaltningens förslag med ändringen att minskning av fortbildningsanlag 250 tkr ska ersättas 
med annan besparing 
 
 
Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S) och Lena Linke (MP):  
Omsorgsnämnden föreslås besluta att begära hos kommunstyrelsen att 3000 tkr tilldelas 
omsorgsnämnden till att täcka Individ- och familjeomsorgens prognosticerade kostnader för 2019, 
under förutsättning att de 2300 tkr för 2018 finns med som anslag för 2019, enligt förvaltningens 
förslag. 
Omsorgsnämnden föreslås besluta att begära hos Kommunstyrelsen, att den föreslagna besparing på 
1000 tkr inte genomförs, med anledning av de åtgärder som förvaltningen genomför under 2018, 
enligt förvaltningens förslag. 
Dessutom föreslås att flera enhetschefer anställs. Max 20 anställda per chef. Förslaget finansieras 
genom minskad sjukfrånvaro och bättre utnyttjande av R-turer. Ska chefen ha möjlighet att göra 
uppföljning av sjukfrånvaron, ha lönesamtal, utvecklingssamtal, är det max vad chefen hinner med. 
Till detta kommer boendekontakter, anhörigkontakter och sköta den löpande verksamheten i övrigt.   
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Bruno (M) med fleras förslag mot  
Birgitta Granström (S) med fleras förslag och finner att omsorgsnämnden antar Mathias Bruno (M) 
med fleras förslag.  
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens upprättade plan för budget 2019: 
Omsorgsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen att 3000 tkr tilldelas 
omsorgsnämnden till att täcka Individ- och familjeomsorgens prognosticerade 
kostnader för 2019, under förutsättning att de 2300 tkr för 2018 finns med som 
anslag även för 2019. 
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Forts ON § 135 

 
Omsorgsnämnden beslutar att begära hos Kommunstyrelsen, att den föreslagna 
besparing på 1000 tkr inte genomförs, med anledning av de åtgärder som 
förvaltningen genomför under 2018. 
Om Kommunstyrelsen inte beviljar minskning med 1000 tkr till omsorgsnämnden 
beslutar omsorgsnämnden besparingar för att kompensera ramminskningen: 

Omsorgsnämnden beslutar att avveckla funktionen Syn-och hörselinstruktör 500 tkr 

Omsorgsnämnden beslutar att avveckla funktionen som anhörigsamordnare 250 tkr 

Omsorgsnämnden beslutar att ersätta minskning av fortbildningsanslaget med 250 tkr med annan 
motsvarande besparing. 

 
 
 

Reservation 

Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) och Lena Linke (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.  
 
 
 

Protokollsanteckning  

 
Magnus Johansson (V) ställer sig bakom Birgitta Granström (S) med fleras reservation. 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 138   ON 2018/5 

 
Anmälningsärenden 
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende  
Anna Torstensson informerar om Lex Sarah, Kvarnberget 
Protokoll kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 2018-11-15. 

Omsorgsnämndens beslutar 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 139      ON 2018/6 

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-08 §§ 194-203, 206. 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, oktober 2018,  
nr 373-380.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
oktober 2018, nr 856-879. 
Färdtjänstärenden, oktober 2018, nr 100-101. 
Bostadsanpassning, nr 209-210. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 140  

 

Information från omsorgsförvaltningen 
 
Gunnar Erlandsson tf förvaltningschef, informerar om  
 
Träff i januari med Arbetsmiljöverket angående Kvarnberget. 
 
Rekrytering pågår av ny förvaltningschef till omsorgsförvaltningen. 
 

 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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