
 

 

 

 

Omsorgsnämnden 

Kallelse och föredragningslista   
 
 

Enligt uppdrag  Ordförande Anna-Lena Carlsson 
 
Sammanträdesdatum  28 januari 2016 
 
Plats och tid Stora Konferensrummet, Strömstadsbostäder, 

13:00 – 17:00 
 
Ledamöter   Ordförande Anna-Lena Carlsson (C) 
   1:e vice ordförande Britt-Marie Winberg (MP) 
   2:e vice ordförande Leif Andersson (S) 
   Monica Larsen (C)  
   Egon Fransson (FP) 
   Erling Karlsson (FP) 
   Christer Bech (S) 
   Jan-Vidar Seljegren (S) 
   Bengt-Göran Bergstrand (M) 
    
 
Ersättare   Hanna Lybeck (C) 
   Ellinor Adolfsson (C) 
   Birgitta Laugmo (FP) 
   Britt Eriksson (MP) 
   Yvonne Lundgren (MP) 
   Helene Andersson Novela (S)  
   Patricia Ekerot (S) 
   Eva Borg (M) 
   Gunilla Hegardt (V) 
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1   
Protokolljustering 

 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att utse Jan-Vidar Seljegren (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll senast två veckor efter sammanträdet 

 
 

2   
Fastställande av föredragningslista 

 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att fastställa föredragningslista enligt utskick 

 
 

3   

Information Folkhälsa 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen från folkhälsostrateg Terése Lomgård samt 
drogförebyggande samordnare Ullrika Billme 

 
 

4 ON AU § 1 Dnr ON/2016-0001 

Ekonomi och statistik 

 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen om ekonomisk redovisning för december månad och 
statistik för december månad 2016 
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5 ON AU § 2 Dnr ON/2015-0305 

Ändring av delegationsordningen – samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att ändra delegationsordningens punkt 12.21 angående beslut i fråga om 
prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande enligt SoL 6 kap. § 14. 
Delegation att fatta beslut i frågan ges vid samtycke till handläggare och vid ej 
samtycke till Utskott 
 
Ärendebeskrivning 
Delegation att fatta beslut ifråga om prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande ligger idag på Omsorgsnämndens Arbetsutskott både vad 
gäller Samtycke och Ej samtycke. 

 
 

6 ON AU § 3 Dnr ON/2015-0227 

Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads 
kommun 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att anta yttrandet och översända det till Kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads kommun har 
skickats på remiss till Omsorgsnämnden efter beslut i Kommunfullmäktige.  
Motionen kommer från Marie E. Kristiansen Anders Ekström och Siwert 
Hjalmarsson - Moderaterna i Strömstad, där de anger att vi har ett ökande 
drogproblem i Strömstad, bland våra ungdomar, skolelever på olika nivåer i våra 
skolor. 

 
 

7 ON AU § 4 Dnr ON/2016-0003 

Utkast Verksamhetsplan 
INFORMATION 

 
 

8 ON AU § 5 Dnr ON/2015-0309 

Utredning Lex Sarah enligt 24:e § LSS 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att anmälan skall göras om händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
enligt 24:e § LSS 
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9 ON AU § 6 Dnr ON/2015-0313 

Justerad uppsägningstid Hälso- och sjukvårdsavtal 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att ställa sig bakom förslaget om att justera uppsägningstiden i nuvarande hälso-
och sjukvårdsavtal med VGR från tolv till sex månader 
 
Ärendebeskrivning 
Västkoms styrelse föreslår att kommunerna ställer sig bakom förslaget om att 
justera nuvarande uppsägningstid av hälso- och sjukvårdsavtalet från tolv 
månader till sex månader. 

 
   

10 ON AU § 7 Dnr ON/2015-0312 

Ramavtal om läkarmedverkan 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att ställa sig bakom förslag till ramavtal för läkarmedverkan  
 
att ramavtalet tillämpas vid tecknade av lokala avtal om läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården 
 
Ärendebeskrivning 
Ramavtalet avseende läkarinsatser för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Västra Götaland. Ramavtalet ska ligga till grund när lokala avtal tecknas mellan 
vårdcentraler och den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Då det är 
ett övergripande ramavtal kan det fastställas i Samrådsorganet mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

 
   

11 ON AU § 8 Dnr ON/2015-0274 

Motion - Angående öronmärkta pengar för arbetskläder 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att motion KS/2015-0491 rörande öronmärkta pengar för arbetskläder härmed 
anses besvarad 
 
Ärendebeskrivning 
Leif Andersson (S) har inkommit med en motion där socialdemokraterna föreslår 
en höjning av det riktade anslaget för arbetskläder 2016 så att det motsvarar 
2007 års nivå och att det från och med 2017 följer konsumentprisindex. 
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12   

Nuläge – pågående översyn Strömstadsmodellen 
INFORMATION 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen om den pågående översynen av Strömstadsmodellen 

 
 

13  Dnr 

Nuläge – Upphandling av cirkulationstvätt 
INFORMATION 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen om upphandling av cirkulationstvätt 

 
 

14   
Anmälan av handling 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna. 

 
 

15   
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Omsorgsnämnden 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

 
 

16   
Information från verksamheten 

INFORMATIONSÄRENDE 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen 
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17   
Rapporter från Omsorgsnämndens ledamöter 
INFORMATIONSÄRENDE 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen 

 
 

18   
Förvaltningschefen rapporterar 
INFORMATIONSÄRENDE 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen 

 
 

19   
Anmälan av nya ärenden 
 

 


