
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   
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Plats och tid Lejonet/distans, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 11.10  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Björn Johanson (M) 
 Jan-Eric Bäck (KD) Kerstin Hirmas (V)   

Thomas Wijk (S)  Helena Larsson (L)  
  
    
Tjänstgörande ersättare  Carina Wallhult (KD) för Jim Adolfsson (M) 
 
Övriga närvarande  
Ersättare  Viveka Schmid (V) 
  Gunnar Ånskog (L) 
  Birgitta Abrahamsson (MP) 
  Philip Larsson (M) §10-13 
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef 
 Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS  
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
 Peter Eriksson, räddningschef 
 Rebecka Johnsson, ekonom § 9 
 Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare § 10 
 Marie Andersson, utredare § 10 

Marie Gülich, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 10 
 
Föredragande  Kent Lagrell (M) § 13 
 
  
 
Justering 
Justerare Thomas Wijk (S) 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................. §§ 9-13 
   Klara Ivarsson 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Thomas Wijk (S) 
 
 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2021-03-18 
Datum för anslags 2021-03-19          Datum för anslags 2021-04-09 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2021-03-18 2 

   
   
SN §  9 Dnr: SOC 0024/21  
   
 
Ekonomisk uppföljning per februari 
 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per februari samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 

Drift 
Prognosen visar ett resultat på -3 827 tkr jämfört med budget. De mest väsentliga avvi-
kelserna mot budget är:   

• Köpt plats inom barn och ungdomsvård 
• Intäkter från migrationsverket för flyktingmottagande 

 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget.  

 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
Bilaga 2: Uppföljning efter februari 2021 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sandra Svensson, ordförande, föreslår i ett tilläggsyrkande att förvaltningschefen ska 
ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordförande 
frågar sedan om Sandra Svenssons (M) tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för kän-
nedom. 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. 
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SN §  10 Dnr: SOC 23/21  
   
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10§ ska det senast den 1 mars varje år 
upprättas en patientsäkerhetsberättelse och enligt Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bör det 
varje år upprättas en sammanhållen kvalitetsberättelse. 
 
Syftet med kvalitets- och patientssäkerhetsberättelsen är att skapa en översyn kring hur 
verksamheterna inom Socialförvaltningen arbetat med kvalitet- och patientsäkerhet och 
hur man valt att arbeta med de framtagna målen och strategierna för året.  
 
Under året har implementeringen av ett nytt kvalitetsledningssystem pågått och ett 
pilotprojekt kopplat till avvikelsehanteringen har genomförts, med fokus på orsak och 
samband gällande rapporterade avvikelser. Till detta har ett metodstöd utvecklats som 
ska stödja enhetscheferna kring hantering och analys av avvikelser. 
 
Inom avvikelser är det fortsatt områdena fall och läkemedel som det inkommer flest 
rapporterade avvikelser kring. Under 2020 inrapporterades 435 stycken avvikelser gäl-
lande fallolyckor och 209 stycken läkemedelsrelaterade avvikelser. Ingen avvikelse har 
lett till en allvarlig vårdskada med anmälan till IVO enligt Lex Maria under året. 
 
Det inkom 13 stycken lex Sarah-rapporter under 2020 varav 9 bedömdes ut-
göra missförhållanden som blev närmare utredda i fördjupade händelseanalyser. Ett 
ärende var allvarligt varpå lex Sarah anmälan gjordes till IVO som efter granskning av-
slutade ärendet.  
 
Förvaltningens samverkan med andra vårdgivare har präglats av pågående covid-19 
pandemi, både inom ramen för Närområdessamverkan(NOSAM) samt genom Västra 
Götalandsregionens smittskyddsenhet. En stor del av arbetet har därför handlat om att 
ta fram och sprida lokala riktlinjer och rutiner, arbeta förebyggande med information 
och skyddsutrustning samt minska smittspridningen och samarbeta kring smittspår-
ning.  
 
Tio medarbetare inom Äldreomsorgen påbörjade sin utbildning till undersköterska 
inom satsningen för Äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgen erhöll även ett statsbidrag i ett 
led att minska ensamheten hos äldre där beslut togs att behålla Träffpunkten och an-
ställa en dietist. Gällande de övergripande resultaten i Öppna jämförelser visade både 
hemtjänsten och särskilt boende på flera förbättrade resultat. 
 
Brukarundersökningarna inom funktionshinderområdet visade inom de flesta kvali-
tetsområden på förbättrade resultat. Medarbetare inom funktionsstöd och personligt 
stöd har genomgått extern utbildning i autismpedagogik. Den interna kompetensut-
vecklingsplan som är framtagen för samtliga medarbetare inom Funktionsstöd har löpt 
på under året.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-03-03 
Bilaga 2: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 
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SN §  11 Dnr: SOC 17/21  
   
 
Årlig uppföljning av kommunens ansvar enligt Lag om skydd mot 
olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna genomför 
årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LSO och LBE. Resultatet av 
uppföljningen används av länsstyrelserna för regional uppföljning, planerings- och in-
riktningsunderlag av tillsynsverksamheten. För MSB utgör uppföljningen bl.a. underlag 
för verksamhetens inriktning för utveckling av den kommunala räddningstjänsten och 
tillsynen över kommunerna. 
 
Bifogade rapporter beskriver efterlevnaden av uppgifter som lagarna LSO och LBE stäl-
ler på kommunen. Inrapportering för verksamhetsåret 2020 översändes i enkätform till 
MSB 2021-02-16 av räddningschefen. Innehåll i rapporterna ger ansvarig nämnd en 
aktuell lägesbild över efterlevnaden. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-02-16 
Bilaga 2: Årsuppföljning 2020 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) 
Bilaga 3: Årsuppföljning 2020 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Redogörelsen noteras som information till protokollet. 
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SN § 12 Dnr: SOC 14/21  
   
 
Redovisning av särskilda delegationsbeslut 
 
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
i enlighet med socialnämndens delegationsordning. 
 
Beslut enligt kommunallagens 13:e kapitel samt delegationsbeslut enligt 6 kap 39 § som 
ska överklagas genom laglighetsprövning ska redovisas för socialnämnden. Övriga be-
slut redovisas för socialnämndens individutskott. Redovisningen innebär inte att 
nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten, utan sker i rent informativt 
syfte.  
 
Delegationsbeslut under perioden 2021-02-04 – 2021-03-11 redovisas för Socialnämn-
den. 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
Anmälan av personuppgiftsincident, 2021-02-12 
Ordförandebeslut, 2021-02-17 
Remissvar i ärende rörande alkoholservering, 2021-02-17 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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SN § 13   
   
Information och övriga frågor 

 
1. Rapport från sociala utskottet inom GR  

Kent Lagrell (M) informerar om senaste mötet från styrgruppen för socialväl-
färd. Aktuella ärenden för sociala utskottet inom GR är nationella yrkesresan, 
årsredovisning 2020, fokusområden 2021 och information från Branschråd 
Äldreomsorg.  
 

2. Politiskt samverkansorgan, SRO 
Kent Lagrell (M) informerar om det politiska samrådsorganet (SRO) mellan 
VästKoms styrelse och VGR. För att hantera samverkans- och ansvarsfrågor 
mellan VGR och kommunerna finns SRO, som består av politiker från VGR och 
VästKom. SRO har inget mandat att fatta länsövergripande beslut utan är en 
samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta be-
slut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
SRO:s arbete kommer presenteras närmare under nästa sammanträde.  
 

3. Rapport om tillstånd, anmälan och tillsyn enligt alkohollag 
(2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
för 2020 
Klara Ivarsson, kommunsekreterare, informerar om den årliga rapport om ut-
redningar enligt alkohollagen och tobakslagen som inkommit från tillståndsen-
heten i Göteborgs Stad. Per den 2 februari 2021 finns det nitton stadigvarande 
serveringstillstånd i Öckerö kommun och nio stadigvarande försäljningstillstånd 
för tobaksvaror i Öckerö kommun. 

 
4. Uppföljning av personalförsörjning 

Malin Tisell, socialchef, informerar om personalförsörjningen inom socialför-
valtningen och aktuella rekryteringar.  

5. Information om covid-19 
Malin Tisell, socialchef, informerar om läget när det gäller covid-19 och hur so-
cialförvaltningen har anpassat sina verksamheter efter Folkhälsomyndighetens 
senaste restriktioner och rekommendationer. Vaccination inom fas 1 och 2 på-
går. I dagsläget finns ingen smitta på kommunens särskilda boende för äldre. Ny 
statistik kommer varje vecka och förvaltningen följer statistiken noggrant för att 
kunna anpassa verksamheterna och förebygga smittspridning. Snabbtester är 
igång på vissa av enheterna och arbetet med snabbtester ska utökas succesivt.   
 

6. Förvaltningschefen informerar 
Malin Tisell, socialchef, informerarom den allmänna lägesstatusen inom för-
valtningen, ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Upphandlingen av den nya 
brandbilen är klar och leverans beräknas under första kvartalet 2022.  

 
7. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende.  

Inga beslut om särskilt boende som inte verkställts finns fram till och med 2021-
03-18.  
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SN § 13, forts.   

 
 

8. Övriga frågor  
Björn Johansson (M) ställer en fråga om vilken leverantör kommunen har för 
trygghetslarm. Frågan uppkommer med anledning av den medierapportering 
som varit i veckan om Stockholms stads upphandling av nya trygghetslarm. Arto 
Niskala, verksamhetschef ÄO, svarar att kommunen har trygghetslarm upp-
handlade från företaget Tunstall.  
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