
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                                              Sammanträdesdatum  
                                                                                                              2021-06-17       
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 11.30  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M)  Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Björn Johansson (M) §25-26, §28-30 
 Helena Larsson (L) Thomas Wijk (S) 
 Kerstin Hirmas (V) §25-26, §28-30 
    
Tjänstgörande ersättare Birgitta Abrahamsson (MP) ersätter Jan-Eric Bäck (KD) §25-26, §28-30 

Philip Larsson (M) ersätter Jim Adolfsson (M) §25-26, §28-30 
 

Föredragande  Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare §26 
 Rebecka Jonsson, ekonom §26 
 Marie Andersson §28 

Veronica Tindvall, §29 
Camilla Sörensson, §29 
Camilla Hamberg, §29 

 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef 
 Emma Stadenfeldt, nämndsekreterare 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
 Tannaz Ghaderi, juridik och kanslichef 
 Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare §26 
 Rebecka Jonsson, ekonom §26 

Marie Andersson, utredare §28 
 Anja Hildorsson, enhetschef socialkontoret §27 
 Veronika Tindvall, etableringschef §29 
  
Justering 
Justerare Ronald Caous (S) 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Emma Stadenfeldt 
 
Ordförande   .............................................................................  
  Sandra Svensson (M) 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Ronald Caous (S) 
 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2021-06-17 
 
Datum för anslags 2021-06-17   Datum för anslags  2021-07-08 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 
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SN §  25   
   
 
Förändring av ärendelista 
 
 
Dagens sammanträde  
 
Sandra Svensson (M) föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 

- Övrig fråga ifrån Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lägga till förslaget ärende på ärendelistan. 
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SN § 26 Dnr 0024/21    
 
 
Ekonomisk uppföljning per maj inkl. måluppfyllelse 
 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per maj 
samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksam-
het. 

 
Utfallet efter maj visar på ett underskott mot budget med -2 862 tkr men 
helårsprognosen visar ett resultat på plus minus noll. Det beror på att förvalt-
ningen arbetar med åtgärder för att komma i balans vilka redovisas i den eko-
nomiska rapporten. Under våren 2021 har arbetet med mandatmålen fortsatt, 
av de 12 mål som tilldelats förvaltningen pågår ett aktivt arbete kring 10 mål 
med tillhörande satsningar, som delvis har blivit uppfyllda. Det kvarstår 2 mål 
som inte har påbörjats, men som kommer att arbetas med under år 2022.  

 

Drift 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat i balans med budget.  

Investering 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat i balans med budget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-06-06 
Bilaga 2: Uppföljning efter maj, 2021-06-10 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 
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SN §  27   
   
 
Nedläggning av faderskapsutredning – Sekretess  
 
§ SN 27 innehåller sekretessbelagda uppgifter och publiceras inte på kommu-
nens hemsida.  
 
 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
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SN §  28 Dnr 0024/21    

 
 
Revidering av: Krisberedskap inom Socialförvaltningen och kommunal 
hälso- och sjukvård – Kontinuitetsplan vid samhällsstörningar och ex-
traordinära händelser 

 
Socialförvaltningens Kontinuitetsplan vid samhällsstörningar och extraordi-
nära händelser är ett styr- och hjälpmedel för att starta upp ett ledningsarbete 
vid en samhällsstörning eller en extraordinär händelse som rör förvaltningens 
verksamheter. Planen grundas i Socialstyrelsens riktlinjer för krisberedskap, 
Öckerö kommuns centrala krisledningsplan samt risk- och sårbarhetsanalys 
som genomfördes under 2019. I planen finns beskrivet hur förvaltningen ska 
hantera kriser av olika omfång samt vilka kritiska beroenden som kan påverka 
förvaltningens krisberedskap. Som bilaga till planen finns bland annat företeck-
ning över krisledningsgruppens olika ansvarsområden. I planen står även angi-
vet att den ska revideras årligen i maj. 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Krisberedskap inom Socialförvaltningen och kommunal hälso- och sjukvård – 
Kontinuitetsplan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 
 

Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Sandra Svensson (M) föreslår att ärendet justeras omedelbart. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. Ordfö-
rande frågar om Sandra Svenssons (M) tilläggsförslag kan antas, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antar revidering av styrdokument Krisberedskap inom Social-
förvaltningen och kommunal hälso- och sjukvård – Kontinuitetsplan vid sam-
hällsstörningar och extraordinära händelser.  
 
Ärendet justeras omedelbart. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2021-06-17  6 

   
   
SN § 29   
   
 
Information och övriga frågor 

 
a. Covid-19 (8.30-8.45) 

Malin Tisell, socialchef, informerar om läget kring Covid-19 i kommunen. Vaccinations-

programmet i kommunen går som planerat.  

b. Bildspel om Hässlavägen gruppbostad 09:50-10:00 

Emma Stadenfeldt, nämndsekreterare visar bildspel ifrån Hässlavägen gruppbostad. 

c. Temaområde boende-stöd 10:00 – 10:30 

Veronica Tindvall, enhetschef på arbetsmarkand och etableringsenheten presenterar 

boendestödsverksamheterna i Öckerö kommun.  

d. Redovisning av särskilda delegationsbeslut 10:45-10:50 

Emma Stadenfeldt, nämndsekreterare informerar nämnden att det inte finns några sär-

kilda delegationsbeslut anmälda.  

e. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende 10:50-11:00 

Arto Niskala, verksamhetschef informerar nämnden att det inte finns några ej verk-

ställda beslut särskilt boende. 

f. Uppföljning av personalförsörjning 11:00-11:10 

Angelica Francisca, verksamhetschef , Arto Niskala, verksamhetschef och Peter Eriks-

son, räddningschef, informerar om personalförsörjningen inom förvaltningen.  

g. Förvaltningschefen informerar 11:10-11:15 

Malin Tisell, socialchef, informerar om trygghetslarmet Tunstall.  

 

 

Informationen noteras till protokollet 
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SN §  30   
   
 
Övrig fråga 
 
 
Socialdemokraterna och miljöpartiet har anmält en övrig fråga om trygghetslarmet 
Tunstall.  
 
Beslutsunderlag 
Övrig fråga från socialdemokraterna och miljöpartiet.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sandra Svensson (M) föreslår att verksamhetschefen för äldreomsorg återkommer med 
en uppföljning på nämndens sammanträde i augusti.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om övrig fråga kan anmälas och besvaras. Ordförande finner att frå-
gan kan anmälas till dagordningen.  
Ordförande frågar även om uppföljning kan ske på nämndens sammanträde i augusti 
och finner att så sker.  
 
 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  

Uppföljning av avbrott i larmsystems redovisas på nämndens sammanträde i augusti.  
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