
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2020-02-06   1(11)       
 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12:00  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) §§ 2-9 
 Ronald Caous (S) Björn Johanson (M) 
 Jan-Eric Bäck (KD), §§ 2-9 Helena Larsson (L)  
 Jim Adolfsson (M) Thomas Wijk (S) §§ 1-5, 7 
 Kerstin Hirmas (V) 
    
Tjänstgörande ersättare Carina Wallhult (KD) för Martina Lindqvist (KD), § 1 
 Gunnar Ånskog (L) för Jan-Eric Bäck (KD), § 1 
 
Övriga närvarande  
Ersättare  Staffan Dahlbäck (SD) Tommy Andersson (S)  

Viveka Schmid (V) 
 
Tjänstepersoner Malin Tisell, socialchef, §§ 1-9 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, §§ 1-9 
 Jessica Vedlund, administrativ chef, §§ 1-9 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 1- 9 
 Peter Eriksson, räddningschef§§ 1- 9 
 Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare, § 1 
 Christina Utbult Appelqvist, personalföreträdare, § 1 
 Veronica Tindvall, enhetschef etablering, § 6 
 Gunilla Eliasson, enhetschef daglig verksamhet, § 7 
 Kurt Bünz, kulturkonsulent, § 7 
 Torben Ferm, lokalförsörjningsstrateg, § 7  
 Nils Hjort, nämndsekreterare, §§ 1-9 
 
Justering 
Justerare Kerstin Hirmas 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Nils Hjort 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Kerstin Hirmas 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2020-02-06 
Datum för anslags 2020-     -     Datum för anslags 2020-     - 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2020-02-06    
        
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12:00  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) §§ 2-9 
 Ronald Caous (S) Björn Johanson (M) 
 Jan-Eric Bäck (KD), §§ 2-9 Helena Larsson (L)  
 Jim Adolfsson (M) Thomas Wijk (S) §§ 1-5, 7 
 Kerstin Hirmas (V) 
Tjänstgörande ersättare  
Övriga närvarande  
Ersättare  Staffan Dahlbäck (SD) Tommy Andersson (S)  

Viveka Schmid (V) 
 
Tjänstepersoner Malin Tisell, socialchef, §§ 1-9 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, §§ 1-9 
 Jessica Vedlund, administrativ chef, §§ 1-9 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 1- 9 
 Peter Eriksson, räddningschef§§ 1- 9 
 Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare, § 1 
 Christina Utbult Appelqvist, personalföreträdare, § 1 
 Veronica Tindvall, enhetschef etablering, § 6 
 Gunilla Eliasson, enhetschef daglig verksamhet, § 7 
 Kurt Bünz, kulturkonsulent, § 7 
 Torben Ferm, lokalförsörjningsstrateg, § 7  
 Nils Hjort, nämndsekreterare, §§ 1-9 
 
  
Justering 
Justerare Omedelbar justering 

 
Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................. Paragraf  2, 3, 6 
   Nils Hjort 
 
Ordförande   Sandra Svensson 
 
Justerare  Omedelbar justering 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2020-02-06 
 
Datum för anslags 2020-02-06  Datum för anslags 2020-02-27 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-02-06 2 

   
   
SN §  01 Dnr: SOC 0012/20  
   
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 
 
Under år 2019 har arbetet med mandatmålen påbörjats, av de 10 mål som tilldelats 
förvaltningen har ett aktivt arbete kring 6 mål med tillhörande satsningar startat inom 
respektive verksamhet, som delvis blivit uppfyllda. Det kvarstår 4 mål som inte har på-
börjats, men som kommer att arbetas med under år 2021 och år 2022. 
Kvalitén i verksamheterna är god och arbetet som utförts kring det beskrivs i förvalt-
ningens kvalitetsredovisning.  
 
Årsbokslutet för Socialnämnden slutar på ett positivt resultat mot budget med + 234 
tkr. Det positiva resultatet kommer sig av att Socialnämnden under året har fått 6000 
tkr i extra budget till Äldreomsorgen och 2 000 tkr extra budget till Funktionshinder. 
För att nå en budget i balans har Socialnämnden antagit åtgärder som har medfört den 
positiva avvikelsen mot budget. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-24 
Bilaga 2: Rapport uppföljning per december 2019, 2020-01-29  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2019 och över-
lämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-02-06 3 

   
   
SN §  02 Dnr: SOC 0010/20  
   
 
Remissvar – Länsgemensam handlingsplan för suicidprevent-
ion i Västra Götaland 
 
 
Öckerö kommun har ombetts att inkomma med synpunkter på remissen Länsgemen-
sam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland.  
 
Inom ramen för länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 finns två 
mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det andra 
avser vuxna. Handlingsplanen ska i sin helhet genomföras delregionalt och lokalt. Inom 
ramen för handlingsplanen pekas dock några länsgemensamma aktiviteter ut. En av 
dessa handlar om att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention.  
 
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 
 
Föreslagen handlingsplan bedöms inte medföra några större ekonomiska konsekvenser 
för Öckerö kommun.   
 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslag på Länsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-23 
Bilaga 2: Missiv: Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland   
Bilaga 3: Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 (Remiss-
version) 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Alliansen föreslår att förvaltningens förslag antas med komplettering i rubriken i punkt 
2 i handlingsplanen, så att den lyder ”Höjd kunskapsnivå och insatser till särskilt sår-
bara grupper och närstående” 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller alliansens 
förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt alliansens förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i 
Västra Götaland, med komplettering i rubriken i punkt 2, så att den lyder ”Höjd kun-
skapsnivå och insatser till särskilt sårbara grupper och närstående” 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  03 Dnr: SOC 0011/20  
   
 
Remissvar – Samverkan för barns och ungas bästa - överens-
kommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Gö-
talandsregionen 
 
 
Öckerö kommun har ombetts att inkomma med synpunkter på remissen Samverkan för 
barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen.  
  
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med bar-
net/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överens-
kommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som 
är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda huvud-
männen. 
 
Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och unga, 
oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför egna hemmet. 
Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och kom-
plexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Denna 
överenskommelse ska främja samarbete mellan olika berörda verksamheter samt tyd-
liggöra varje parts ansvar för olika insatser. 
 
Föreslagen samverkan bedöms inte medföra några större ekonomiska konsekvenser för 
Öckerö kommun.   
 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslag på Samverkan för 
barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-23 
Bilaga 2: Missiv: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Bilaga 3: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Göta-
lands kommuner och Västra Götalandsregionen (Remissversion) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Socialnämnden 2020-02-06 5 
   
   
SN §  03 Dnr: SOC 0011/20  
   
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag på ”Samverkan för barns och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen”.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  04 Dnr: SOC 0079/19  
   
 
Antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor 2020-2023 
 
 
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ska en kommun ha ett handlingspro-
gram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Handlingsprogrammet 
ska antas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. I programmet ska anges 
målen för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen 
och som kan leda till en räddningsinsats. I programmet ska också anges vilken förmåga 
kommunen har och tänker skaffa sig för att göra sådana insatser. Målen är, jämfört med 
tidigare handlingsprogram, färre men mer omfattande vilket medför en tydligare upp-
följning.   
 
Handlingsprogrammet har varit ute på remiss hos de instanser som har väsentligt in-
tresse att ta del av programmet, bland annat räddningstjänster i närområdet, Länssty-
relsen, Kustbevakningen och förvaltningar i Öckerö kommun. Handlingsprogrammet 
har sedermera reviderats utefter inkomna synpunkter.   
 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-15 
Bilaga 2: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nytt handlingsprogram enligt lag 
om skydd mot olyckor 2020-2023.  
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  05 Dnr: SOC 0007/20  
   
 
Revidering av Socialnämndens delegationsordning 
 
 
I och med beslut i KF § 106/19 om ingående av avtalet ”Kommunal avtalssamverkan 
mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen – avtal om larmning och övergripande 
ledning” måste delegationsordningen uppdateras, för att leva upp till avtalets innehåll. 
  
Enligt SN § 45/19 ska delegationsbeslut redovisas till individutskottet i den mån de inte 
enligt kommunallagen måste redovisas för nämnden. Delegationsordningen måste an-
passas utefter dessa förutsättningar i avsnitt 0. 
 
Vidare behöver vissa mindre korrigeringar göras på grund av namnförändringar på 
verksamheter. 
 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Föreslagna revideringar är nödvändiga för att hålla delegationsordningen uppdaterad i 
enlighet med fattade beslut och ingångna avtal. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-24 
Bilaga 2: Bilaga 1: Socialnämndens delegationsordning avsnitt 0, 1, 8 och 10, bortfallna 
och tillkomna uppgifter 
Bilaga 3: Bilaga 2: Socialnämndens delegationsordning, ny 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att revidera socialnämndens delegationsordning i enlighet 
med bilagda handlingar. 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  06 Dnr: SOC 0009/20  
   
 
Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 
grön rehab. 
 
 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald 
Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet 
tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för 
att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform 
och ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika mål-
grupper som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning 
för personer i behov av att närma sig arbetsmarknaden.  
 
Genomförandet av beskrivna föreslagna insatser bedöms kunna genomföras inom be-
fintlig budgetram.  
 
Intentionen i motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom social-
förvaltningens ansvarsområde. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga för-
valtningar inom kommunen.  Med anledning av beskrivningen av de aktiviteter som 
planeras föreslår socialförvaltningen att socialnämnden anser motionen besvarad. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-23 
Bilaga 2: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-
05 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Ronald Caous (S) och Socialdemokraterna föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt 
Ronald Caous (S) och Socialdemokraternas förslag. Ordförande finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden anser motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön 
rehab besvarad. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 

 

Reservationer 
Ronald Caous (S) och Tommy Andersson (S) reserverar sig för beslutet. 
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SN § 07   
   
 
Information och övriga frågor 
 

1. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende. (Dnr 0009/19) 
Beslut om särskilt boende som inte verkställts fram till och med 2020-01-30 re-
dovisades. 
 

2. Temaområden – Daglig verksamhet 
Gunilla Eliasson, enhetschef daglig verksamhet, informerade om verksamheten 
och mål och satsningar för 2020-2022. Man jobbar bland annat med att imple-
mentera AKK och att öka tillgänglighet för kultur - och fritidsaktiviteter.  
 
Kurt Bünz, kulturkonsulent, visade en film om de olika aktiviteter som före-
kommer inom daglig verksamhet.  

 
3. Resultat från brukarundersökning för Funktionshinder 

Marie Andersson, utredare, presenterade brukarundersökning för funktions-
hinder. Undersökningen görs i jämförelse med andra kommuner och omfattade 
tre verksamheter: gruppbostad LSS, daglig verksamhet samt boendestöd enligt 
SoL. 
 

4. Nybyggnation gruppbostad LSS 
Torben Ferm, lokalförsörjningsstrateg, gav en redogörelse för hur arbetet med 
nybyggnation av gruppbostad LSS på Hässlavägen har gått till och var i proces-
sen man är för närvarande. 
 

5. Rapportering av eventuell personuppgiftsincident 
Nils Hjort, nämndsekreterare, informerade om den personuppgiftsincident som 
skedde kring årsskiftet då en Ipad blev stulen. Incidenten har rapporterats till 
Datainspektionen och internrapport har upprättats. 
 

6. Uppföljning av personalförsörjning 
Peter Eriksson, räddningschef, informerar om att man nu har full bemanning, 
samt att två anställda går utbildningen räddningsledning B. 
 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, informerar om att alla tjänster på 
Bergmans är tillsatta. Man ska tillsätta tjänsten för ny hälso- och sjukvårdschef, 
men under tiden går Arto in som tf. hälso- och sjukvårdschef. 
 
Jessica Vedlund, enhetschef förvaltningsstöd och utvecklar, informerar om att 
en ny vaktmästare har anställts som tillträder 2020-02-10.  
 

7. Förvaltningschefen informerar 
Malin Tisell, förvaltningschef, informerade om 
- Nyheter om och hur kommunen agerar angående corona-viruset 
- Om en incident som skett på Hedens By 
- Invigning av Krabban sker under våren 
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SN § 08 Dnr: 0013/20  
   
 
 
Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
a) Beslut om arvode för utbildning 2020-02-28, med Axel Danielsson 
Socialnämnden beslutar att arvode utgår för deltagande vid utbildning 2020-02-28 
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SN § 09 Dnr: 0070/19  
   
 
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.  
 
Beslut enligt under perioden 2020-11-14 – 2020-01-24 redovisas för Socialnämnden. 
 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
a) Ordförandebeslut, 2019-11-22, godkännande av yttrande till inspektionen för vård 
och omsorg i ärende 8.5-33856/2019-1 
b) Ordförandebeslut, 2019-12-18, godkännande av yttrande till inspektionen för vård 
och omsorg i ärende 8.5-9852019-1 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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