
ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-10-02 

Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12:20 
Beslutande 
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 

Ronald Caous (S) Björn Johanson (M) 
Jan-Eric Bäck (KD) Helena Larsson (L) 
Jim Adolfsson (M) Tommy Andersson (S) 
Kerstin Hirmas (V) 

Tjänstgörande ers. Carina Wallhult (KD) för Jan-Eric Bäck (KD), § 58 

Övriga närvarande 
Ersättare Carina Wallhult (KD) Andrea Ohlsson (M) 

Philip Larsson (M) Gunnar Ånskog (L) 
Birgitta Abrahamsson (MP)Viveka Schmid (V) 

Tjänstemän Malin Tisell, socialchef 
Jessica Vedlund, administrativ chef 
Angelica Francisca, verksamhetschef IVO/FH 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
Peter Eriksson, räddningschef, §§ 56, 60 
Rebecka Jonsson, ekonom, §§, 57-58 
Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare, § 61 
Marie Andersson, MAS sjuksköterska, § 61 
Marie Andersson, utredare, § 61 
Linda Nilsson, enhetschef kost, § 61 
Erik Ahlqvist, teamledare, § 61 
Nils Hjort, nämndsekreterare 

Övriga Kent Lagrell, sociala utskottet, GR, § 61 

Justering 
Justerare Omedelbar justering 

Underskrifter 
Sekreterare  ............................................................................. Paragraf  59 

Nils Hjort 

Ordförande Sandra Svensson 

Justerare Omedelbar justering 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2019-10-02 

Datum för anslags 2019-10-02 Datum för anslags 2019-10-23 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 

Underskrift ............................................................................ 

Utdragsbestyrkande 
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Bostäder för nyanlända Hedens by 
 
Kommunstyrelsen fattade den 24:e september 2019 beslut om att ge kommun-
direktören i uppdrag att ombesörja att en avdelning på Hedens by ställs om för 
uthyrning av bostäder till nyanlända anvisade enligt Bosättningslagen, under 
förutsättning att Socialnämnden ställer sig bakom beslutet.  
 
Bakgrunden till beslutet är att det finns ett stort behov av bostäder till de perso-
ner som kommunen tar emot (se bilaga 1, underlag från KS). Kommunen har ett 
uppdrag från regeringen att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd. 
Migrationsverket anvisar därför aktuella individer till kommunen med ett place-
ringsdatum om cirka 2 månader fram i tiden. Kommunen är ålagd att erbjuda 
bostad vid mottagandet och i minimalt två år från mottagningsdatum. Enligt lag 
skall bostad erbjudas inom kommunens gränser. För att möta behovet av bostä-
der föreslår Etableringsenheten att beslut om nya bostadslösningar inom kom-
munen fattas.   
 
Socialnämnden kan friställa den tillfälliga korttidsavdelningen på Hedens By då 
behovet av korttidsplatser har minskat och trycket på korttidsplatserna i nuläget 
inte är så stort som tidigare i år. Vår bedömning är därför att vi klarar av att 
hantera situationen tills det nya äldreboendet (Solhöjden södra) tas i bruk i bör-
jan av 2020.  
 
Verksamheters påverkan på varandra 
Att hyra ut avdelningen till etableringsenheten innebär att nyanlända famil-
jer/personer erbjuds boende i samma byggnad som befintlig verksamhet på He-
dens by. För att säkerställa att detta inte påverkar socialförvaltningens verk-
samhet negativt behöver ett antal faktorer tillgodoses. Etableringsenhetens hy-
resgäster bör ha en egen ingång till sin del av huset, något som redan idag är 
tillgodosett. Ingång till idag befintligt korttidsboende är en egen ingång.  
 
Etableringsenhetens hyresgäster och socialförvaltningens verksamheter får inte 
riskera att påverka varandra negativt. Båda verksamheterna ansvarar för att gå 
ut med en tydlig information om förhållningssätt och regler, samt följa upp att 
detta efterlevs.  
 
Socialförvaltningens behov av avdelningen på Hedens by förändras över tid. 
Dock behöver behovet av platser följas noga.  
 
Lokalen 
Boende för nyanlända på Hedens By kräver att varje bostadsenhet/rum klassas 
som en egen brandcell (EI60). Detta är uppfyllt. Detaljplanen för Hedens by sä-
ger (A) allmänt ändamål. Bedömningen är att tillfälligt bygglov för bostadsän 
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damål är möjligt att få igenom. Avdelningen har wc/dusch i två gemensamma 
utrymmen. Gemensamt kök, allrum och tvättstuga. Köket är ett tillagningskök, 
vilket bedöms vara tillräckligt för ändamålet. Det bedöms inte finnas några be-
hov av kostsamma ombyggnationer för att ställa om Hedens bys avdelning till 
ett boende för nyanlända. 
 
Socialnämndens budget för hyran av den tillfälliga avdelningen på Hedens by 
flyttas över till kommunstyrelsen. 
 
Hedens by bedöms kunna erbjuda en funktionell avdelning för kollektivt bo-
ende. Avdelningen kan tas i bruk innan årsskiftet, vilket ska lösa det mest akuta 
behovet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-26 
Bilaga 2: Tjänsteskrivelse, KS, 2019-09-04 
Bilaga 3: KS § 214/19 
 
Beslutsgång 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens beslut om att ge kommun-
direktören i uppdrag att ombesörja att en avdelning på Hedens by ställs om för 
uthyrning av bostäder till nyanlända anvisade enligt Bosättningslagen.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
Protokollsanteckning 
Sandra Svensson (M), ordförande, önskar anteckna följandetill protokollet. 
 
”Vi har muntligt stämt av med KSO att kommundirektörens utredning om bo-
städer till nyanlända fortsätter, men den delen som berör socialnämndens verk-
samhet (Solhöjden, Bergmans och Hedens by) är nu avslutad.” 
 
 
Expediering av beslut 
Veronica Tindvall, Etablerings- och arbetsmarknadsenheten.  
Malin Tisell, Socialförvaltningen 
Arto, Niskala, verksamhetschef 
Kommunstyrelsen 
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