
 

 

 

 

Omsorgsnämnden 

Kallelse och föredragningslista   
 
 

Enligt uppdrag  Ordförande Anna-Lena Carlsson 
 
Sammanträdesdatum  ONSDAG 20 april 2016 
 
Plats och tid  Församlingshemmet, 09:00 – 17:00 
 
   09:00 – 12:00 Mål & budget 
   13:00 – 17:00 Nämnd 
    
 
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 Monica Larsen (C) 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   
Justering av § 54 ON 2016-03-24 

 
Vid justering av protokollet har oenighet uppstått om innehållet i § 54 mellan 
justeringsman och ordförande. § 54 har därför inte kunnat justeras. Justeringen 
av § 54 överlämnas därför till Omsorgsnämnden för att bestämma vad som 
förevarit i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga § 54 2016-03-24 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att justering av § 54 från Omsorgsnämndens sammanträde 2016-03-24 på grund 
av oenighet vid justering av överlämnas till Omsorgsnämnden för bestämmelse 
av lydelse 

att paragrafen ska ha lydelse enligt bilaga § 54 2016-03-24 

att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad 

 
 

4 ON AU § 73 Dnr ON/2016-0001  

Ekonomi och statistik 

 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att notera informationen om Kvartalsrapport jan-mars 2016 och statistik för 
mars månad 2016 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kvartalsrapport daterad 2016-04-14 
Bilaga 1 Balanskonto 2016-03-31 
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5 ON AU § 74 Dnr ON/2015-0257 

Hälsokällan - avtalsförlängning 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden besluta 
att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med ändringen att nämnden är tveksam till 
framtida avtal med anledning av låg användandegrad 

att överlämna tjänsteskrivelsen till Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-31 signerad av Förvaltningschef Maria 
Reinholdsson 
 
Ärendebeskrivning 
Fyrbodals kommunalförbund har ett pågående avtal med kommunerna och 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna avseende Hälsokällans verksamhet. Avtalstiden 
var 2012-01-01 till 2015-12-31 med möjlighet till förlängning med 1 alternativt 4 
år. Kommunstyrelsen godkände förlängning av avtalet till och med 2016-12-31. 

 
 

6 ON AU § 75 ON/2016-0080 

Uppföljning av Omsorgsförvaltningens internkontrollplan 
år 2015 och förslag till internkontrollplan för år 2016 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att godkänna redovisning av internkontrollplan år 2015 

att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2016 

att återrapportering avseende genomförandeplaner även görs till delårsbokslut 2 
2016 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-30 
Uppföljning av internkontrollplan 2015 
Förslag till internkontrollplan 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden skall varje år, utifrån reglemente och tillämpnings-anvisningar 
för intern kontroll, anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Olika granskningsområden väljs ut med utgångspunkt från en 
väsentlighets- och risk bedömning. 
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7 ON AU § 76 Dnr ON/2015-0068 

Tjejjouren Väst 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att ansvaret för finansiering av avtal med Tjejjouren i enlighet med  
KSfhr § 17/2015 ska åligga Folkhälsorådet även under 2016 och 2017, under 
förutsättning att samarbetet ger önskade resultat 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-31 
Protokollsutdrag KSfhr § 5, 2016-02-29 
Samverkansavtal Tjejjouren – Strömstad 2015-02-23 
 
Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun tecknade ett ettårigt avtal med Tjejjouren våren 2015. 
Folkhälsorådet har i sammanträde 2016-02-29, § 5, beslutat att ansvaret för 
finansiering av Tjejjouren Väst bör ligga på Omsorgsnämnden. I KSfhrs protokoll 
daterat 2015-04-21, § 17, framgår att Folkhälsorådet skulle gå in med medel till 
de första årens avtal med Tjejjouren Väst. 

 
 

8 ON AU § 77 Dnr ON/2016-0002 

Ej verkställda beslut 1 kvartal 2016 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-07 signerad av Förvaltningschef Maria 
Reinholdsson. 
 
Ärendebeskrivning 
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § 
kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 
1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
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9 ON AU § 78 Dnr ON/2016-0081 

Förändring av maxtaxa 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att lagändringen i kap 8 § 5 SoL som träder i kraft 1 juli 2016 arbetas in i 
ordinarie budgetarbete inför 2017 för att träda i kraft mars 2017 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-09 signerad av Enhetschef Johanna Rydiander. 
 
Ärendebeskrivning 
Förändring har skett av kap 8. Socialtjänstlagen. Från och med 2016-07-01 får 
kommunerna lov att höja beloppet för maxtaxa (den högsta avgift kommunen får 
lov att ta ut för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård) 
samt maxtaxa för bostad i särskilt boende. Den möjliga ökningen är på 0,0592 % 
för hemtjänst m.m. och motsvarar ca 200 kr per månad. 

 
   

10 ON AU § 79 Dnr ON/2016-0082 

Ledsagning 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till Omsorgsnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-09 signerad av Enhetschef Johanna Rydiander. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har uppmärksammat att begreppet ledsagning inte står upptaget i 
taxabilagan. Ledsagning har enligt socialstyrelsens översyn i Ledsagning enligt 
LSS och SoL - Kartläggning av kommunernas insatser (2010) hanterats olika i olika 
kommuner, där vissa kommuner har det som en del av hemtjänsttaxan, andra 
har en engångskostnad för varje enskilt tillfälle och en del kommuner tar inte ut 
någon avgift för ledsagningen. 
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11 ON AU § 80 Dnr ON/2016-0068 

Remiss i ärende rörande serveringstillstånd Quality Spa & Resort, 
STRÖMSTAD   
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att anta yttrande avseende utökad serveringstid gällande Quality Spa & Resort 
STRÖMSTAD och översända det till Miljö- och Byggnämnden 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 signerad av Enhetschef Camilla Karlsson. 
Remiss 2016-03-09 
Ansökan 2016-02-08 

 
   

12 ON AU § 81 Dnr ON/2016-0069 

Remiss i ärende rörande alkoholservering – Tillfälligt tillstånd till 
allm., Göstases, STRÖMSTAD 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att anta yttrandet avseende tillfälligt tillstånd till allmänheten under perioden 
2016-07-22 till 2016-07-30 gällande Göstases, Strömstad och översända det till 
Miljö- och byggnämnden 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 signerad av Enhetschef Camilla Karlsson. 
Remiss 2016-03-09 
Ansökan 2016-02-01 

 
 

13 ON AU § 83 Dnr ON/2016-0083 

Remiss i ärende rörande alkoholservering - Koster Escape 
STRÖMSTAD 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att anta yttrandet avseende stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
samt cateringtillstånd gällande Koster Escape, Strömstad och översända det till 
Miljö- och byggnämnden 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 signerad av Enhetschef Camilla Karlsson. 
Remiss 2016-03-24 
Ansökan 2016-03-15 
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  Dnr ON/2015-0212 

Projektering nytt särskilt boende 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
- 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-14 
 
Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige fått uppdrag att utreda möjliga 
placeringar av ett nytt särskilt boende för att ersätta Jägaren. I nämndens 
uppdrag ingick att föra dialog med pensionärsorganisationerna vilket 
genomfördes under 2015. 

 
 

15   
Anmälan av handling 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna. 

 
 

16   
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 
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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 
 

 


