
 

 

 

 

Omsorgsnämnden 

Kallelse och föredragningslista   
 
 

Enligt uppdrag  Ordförande Anna-Lena Carlsson 
 
Sammanträdesdatum  26 maj 2016 
 
Plats och tid  KS-salen, Stadshuset, 09:00 – 14:00 
 
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 (L) 
   Erling Karlsson (L) 
   Christer Bech (S) 
   Jan-Vidar Seljegren (S) 
   Bengt-Göran Bergstrand (M) 
    
 
Ersättare   Hanna Lybeck (C) 
   Ellinor Adolfsson (C) 
   Birgitta Laugmo (L) 
   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 Erling Karlsson (L) 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 ON AU § 86 Dnr ON/2016-0001 

Ekonomi och statistik 

 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen om ekonomisk redovisning för april månad och statistik 
för april månad 2016 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-18 signerad av controller Elisabeth Johansson. 

 
 

4 ON AU § 87 Dnr ON/2016-0100 

Familjehemsersättningar 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen gällande de olika ersättningsnivåerna vid 
familjehemsplaceringar 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18 signerad av enhetschef Ulrika Berg 
Reinholdsson 
 
Ärendebeskrivning 
Information till nämnden gällande de olika ersättningsnivåerna vid 
familjehemsplaceringar. I dagsläget har vi fyra former av familjehemsplaceringar: 
placering i konsulentstött familjehem, placering i kommunens egna familjehem 
utan släktkoppling till barnet, släktplaceringar och placering hos närstående som 
själva befinner sig i asylprocessen. 
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5 ON AU § 90 Dnr ON/2015-0244 

Avtal om Strömstadsmodellen 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
Strömstadsmodellen sägs upp per den 30 september 2016 med uppsägningstid 
som löper under tre månader från den 1 oktober till och med den 31 december 
2016 

att partsammansatt grupp (med representanter för verksamhet, HR, ekonomi 
och fackliga organisationer) får i uppdrag att skriva fram ett avtal där kriterier 
för regelbunden uppföljning och utvärdering (verksamhet, ekonomi och personal) 
finns med från avtalsstart 1 januari 2017  

att avtalet ska gälla för hela omsorgsförvaltningen 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att ställa sig bakom förslaget att avtalet Lokalt kollektivavtal gällande 
Strömstadsmodellen sägs upp per den 30 september 2016 med uppsägningstid 
som löper under tre månader från den 1 oktober till och med den 31 december 
2016 

att partsammansatt grupp (med representanter för verksamhet, HR, ekonomi 
och fackliga organisationer) får i uppdrag att skriva fram ett avtal där kriterier 
för regelbunden uppföljning och utvärdering (verksamhet, ekonomi och personal) 
finns med från avtalsstart 1 januari 2017  

att avtalet ska gälla för hela omsorgsförvaltningen 

 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-09 signerad av verksamhetschef Lotta Wall. 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten år 2015 fick förvaltningen i uppdrag att göra ett förslag till 
revidering av Strömstadsmodellen. I samband med det konstaterades bland 
annat att modellen saknar underlag och struktur för uppföljning och analys, att 
den inte nyttjats som tänkt och att den inte varit kostnadsneutral. 

 
 

6 ON AU § 91 Dnr ON/2016-0123 

Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhet Vård och 
omsorg 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att omsorgsnämnden antar Strategi för kompetens och titulatur inom 
socialtjänstens vård och omsorg  
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att omsorgsnämnden tillstyrker att förvaltningen genomför det strategiska 
arbetet med kompetens och titulatur för baspersonal inom vård och omsorg 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-09 signerad av verksamhetschef Lotta Wall. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchefsnätverket inom Fyrbodals kommunalförbund antog den 30 oktober 
2015 dokumentet Strategi för kompetens och titulatur inom socialtjänstens vård 
och omsorg. Dokumentet beskriver hur Fyrbodals kommuner kan arbeta med 
kompetens och titulatur för baspersonal som arbetar inom kommunens vård och 
omsorgsverksamhet (äldreomsorg). 

 
 

7 ON AU § 92 Dnr ON/2016-0122 

Upphandling Cirkulationstvätt och arbetskläder - statusuppdatering 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att godkänna upprättat förfrågningsunderlag gällande Upphandling 
cirkulationstvätt och arbetskläder 
 
Beslutsunderlag: 
Förfrågningsunderlag (sekretess, dukas på sammanträdet)  

 
   

8 ON AU § 93 Dnr ON/2016-0079 

Hemtjänst och hemsjukvård Koster 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter till samordning av 
kommunala tjänster på Kosteröarna 

att statusrapportering sker till nämnden i juni 2016 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-19 signerad av  
 
Ärendebeskrivning 
Hemtjänst respektive hälso- och sjukvårdsinsatser kan inte utföras på öar utan 
broförbindelse, t ex Kosteröarna, utifrån samma förutsättningar som på 
fastlandet beroende på färre möjligheter att transportera sig. 
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9 ON AU § 94 Dnr ON/2016-0082 

Ledsagning - arbetsmaterial 
INFORMATION 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen om ledsagning 

 
   

10 ON AU § 95 Dnr ON/2016-0081 

Maxtaxa 
INFORMATION 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen om maxtaxa 

 
 

11 ON AU § 96 Dnr ON/2016-0113 

Stella HVB 
INFORMATION 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen om Stella HVB 

 
 

12  Dnr ON/2016- 

Kompensation för kostnader som härrör från mottagande av 
nyanlända 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att hos kommunstyrelsen begära 1200 tkr som kompensation för kostnader 
utöver budget för försörjningsstöd. 

att hos Kommunstyrelsen begära 300 tkr motsvarande en årsarbetare del av året 
(550 tkr helår) till Vuxenenheten med anledning av det utökade mottagandet av 
nyanlända. 
 
Ärendebeskrivning 
Under de senaste åren har Strömstad haft avtal avseende mottagande av 
nyanlända/kvotflykting med 20 individer. Under åren har det i realiteten handlat 
om lite drygt 30 personer per år. Dessutom har kommunen mottagit 
ensamkommande i åldrarna 16-17 år sedan några år tillbaka. 
I mars 2016 ändrades lagstiftning kring mottagande av nyanlända. Kommunerna 
tilldelas nu en kvot varje år som fastställa av regeringen. För 2016 ska Strömstad 
ta emot 52 personer. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-15 signerad av Maria Reinholdsson. 

 
 
 

13 ON AU § 88 Dnr ON/2016-0105 

Handlingsplan IT-säkerhet 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att godkänna förslag till handlingsplan avseende IT-säkerhet 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-24 signerad av kvalitetscontroller Suzanne 
Kinghed 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingsplan utifrån genomförd förstudie gällande IT-säkerhet utförd av 
revision EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. 

 
 

14   

Sammanfattning Omsorgsnämndens målarbete 20 april 
DISKUSSION 
 

 
 

15 ON AU § 101  

Utredning av faderskap enligt 10 kap. 5 § Sol 
SEKRETESS 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att med stöd av 2 kap 7 § första stycket Föräldrabalken (FB) lägga ned påbörjad 
faderskapsutredning avseende NN. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-02 (dukas på sammanträdet) signerad av 
socialsekreterare Ingela Bernholtz. 

 
 

16   

Anmälan av handling 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna. 
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17   
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Omsorgsnämnden 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

 
 

17   
Information från verksamheten 

INFORMATIONSÄRENDE 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen 

 
 

18   
Rapporter från Omsorgsnämndens ledamöter 
INFORMATIONSÄRENDE 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen 

 
 

19   
Förvaltningschefen rapporterar 
INFORMATIONSÄRENDE 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen 

 
 

20   
Anmälan av nya ärenden 
 

 


