
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2019-10-02   1(11)       
 
 
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 
Justering 
Justerare Björn Johanson 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Nils Hjort 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Björn Johanson 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2019-10-02 
Datum för anslags 2019-     -         Datum för anslags 2019-     - 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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Justering 
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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 
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protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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SN § 56 Dnr: SN 0078/19  
   
 
Socialnämndens uppdragshandling 2020 
 
Socialnämnden gav i juni 2019 förvaltningschefen i uppdrag att påbörja arbetet 
med uppdragshandling 1. Under september månad genomförde socialförvalt-
ningen en workshop tillsammans med socialnämnden för att föra en dialog om 
uppdraget. På workshopen arbetades det fram förslag på mått och prioriteringar 
av satsningar till mandatmålen. 

Uppdragshandlingen för 2020 är anpassad till fullmäktiges budgetbeslut. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-20 
Bilaga 2: Uppdragshandling 2020, 2019-09-26 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på uppdragshandling 1 
och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef 
Jessica Vedlund, Administrativ chef 
Ruth Lissledal, Verksamhetsutvecklare 
Kommunstyrelsen 
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Delårsbokslut med måluppfyllelse 
 
Helårsprognosen för Socialnämnden per augusti visar på ett totalt underskott 
om -2 718 tkr. Två åtgärdsplaner har under året antagits av Socialnämnden för 
att få en ekonomi i balans under 2019.  Av åtgärdsplanen som antogs i april be-
döms 2 855 tkr ge effekt under 2019. Nästa åtgärdsplan antogs i augusti och av 
den bedömer förvaltningen att cirka 1 570 tkr kommer att få effekt under inne-
varande år. I den åtgärdsplanen framgick även att Socialnämnden avser att an-
söka om 2 000 tkr ur fördelningsposterna för att täcka underskottet inom LSS 
gruppbostäder som avser en ökad vårdtyngd. 
 
Den största avvikelse mot budget har insatser enligt LSS där den ökade vård-
tyngden på gruppbostäderna står för – 2 550 tkr. Även daglig verksamhet redo-
visar ett underskott som beror på dubbla hyror under en period samt flyttkost-
nader då verksamheten har bytt lokaler under året.  Även köpt LSS verksamhet 
har en stor avvikelse mot budget i prognosen.  
 
Det minskade statsbidraget för ökad bemanning inom äldreomsorgen är en del 
av orsaken till underskottet. Äldreomsorgen arbetar dock aktivt med att uppfylla 
åtgärdsplanens aktiviteter kring att minska hemtjänsttimmarna. Dessvärre har 
verksamheten inte lyckats till fullo då fler personer blir äldre och antalet hem-
tjänsttagare stiger vilket gör att målet med att minska timmarna försvåras.  
 
Förvaltningen har påbörjat arbetet några av mandatmålen medan några man-
datmål kommer att påbörjas lite längre fram under mandatperioden. De mål vi 
ännu inte påbörjat är markerat med rött och de mål vi påbörjat är markerade 
med gult. Eftersom vi är så tidigt in i mandatperioden har inget mandatmål upp-
fyllts ännu. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-20 
Bilaga 2: Uppföljning efter augusti, 2019-09-26 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningen efter augusti inklusive mål och mått 
och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Expediering av beslut 
 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 
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SN § 58 Dnr: SN 0072/19   
    
 
Åtgärdsplan 
 
Inom gruppbostäderna finns det ett underskott om 2 000 tkr som beror på nya 
brukare med en ökad vårdtyngd. Detta underskott avser Socialnämnden att an-
söka om medel ur kommunens fördelningsposter för att finansiera. Om det blir 
beviljat återstår det -718 tkr av det befarade underskottet vilket motsvarar den 
nya åtgärdsplanen.  

Inom äldreomsorgen kommer ett arbete med att omvandla stora hemtjänstä-
renden till särskilt boende att påbörjas. Arbetet kommer att gå ut på att snabbt 
färdigställa lägenheter när en plats blir ledig och erbjuda den till brukare med 
stora hemtjänstbehov.    

Inom räddningstjänsten kommer en tjänst att bli vakant i cirka tre månader i 
väntan på att tjänsten tillträds igen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-25 
Bilaga 2: Åtgärdsplan SN augusti, 2019-09-25 
 
Jäv 
Jan-Eric Bäck anmäler jäv, och deltar därför inte i handläggningen av ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner åtgärdsplanen. 
 
Protokollsanteckning 
Ronald Caous (S) för Socialdemokraterna önskar anteckna följande till proto-
kollet. 
 
”Vi socialdemokrater i socialnämnden är fortsatt oroade över nämnden arbete 
med den handlingsplan som fastställdes under våren. Önskade effekter har ute-
blivit och nya kostnader uppstått, vilket lett till en situation med ett fortsatt un-
derskott. Den handlingsplan som nu lagts fram har mycket kort tid till förfo-
gande för att skapa önskade effekter. 
 
I kommunens gällande ekonomiska styrprinciper ska nämnden, enligt avsnitt 5, 
om budget enligt prognos kommer att överskridas, besluta om åtgärder. En åt-
gärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige för godkännande i det fall upp 
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dragshandlingen påverkas. Den framtagna handlingsplanen ska, efter beslut i 
nämnden, fastställas av kommunfullmäktige. Det innebär att väsentlig tid för 
åtgärder går förlorad. Den nya handlingsplanen saknar även konsekvensana-
lyser, vilket gör att nämnden har svårt att bedöma den.” 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Malin Tisell, förvaltningschef 
Rebecka Jonsson, ekonom 
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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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SN § 59 Dnr: SN 0084/19  
   

 
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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Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsterna i Gö-
teborgsregionen – avtal om larmning och övergripande ledning 
 
Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet (nedan Räddningstjäns-
terna) verkar i en region som är ständigt föränderlig med en varierande riskbild, 
vilket ställer stora krav på räddningstjänsternas förmåga att samordna och or-
ganisera sig för att kontinuerligt kunna åstadkomma ett tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO), för människor som bor och vistas i regionen. En grundläggande betydelse 
är att Räddningstjänsterna vid omfattande och komplexa räddningsinsatser 
snabbt och effektivt samverkar med varandra för att möjliggöra samordnande 
och så effektiva räddningsinsatser som möjligt. Mot bakgrund av ett alltmer ökat 
behov av samverkan har Räddningstjänsterna fördjupat ett ömsesidigt förtroen-
defullt samarbete för att så bra som möjligt utnyttja varandras förmågor med 
syfte att värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet som helhet. 
 
En gemensam avsiktsförklaring avseende samarbete har träffats den 9 januari 
2017 mellan de ingående räddningstjänsternas räddningschefer. Ärendet åter-
finns i Gränslös räddningstjänst och gemensamt operativ ledning i göteborgs-
regionen, A 0582/16 och har godkänts av förbundsstyrelsen 2017-02-09 § 3. 
Förbundsstyrelsen beslutade vid samma tillfälle även om att ge förbundsdirek-
tören i uppdrag att teckna avtal med Göteborgsregionens räddningstjänstorga-
nisationer beträffande ledning av operativ verksamhet med gemensamt opera-
tivt ledningssystem. 
 
Avtalet om larmning och övergripande ledning tillgodoser de förväntningar på 
kommunal räddningstjänst som avses i SOU (2018:54) ”En effektivare kommu-
nal räddningstjänst” . I utredningen beskrivs behovet av att ha tillgång till en 
övergripande ledningsfunktionalitet och med det avses en nivå med en eller flera 
befattningshavare där någon (gemensam räddningschef i beredskap) ytterst an-
svarar för den kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten enligt 1 kap 
2 § LSO (att genomföra räddningsinsatser) och 3 kap 16 § LSO (beredskapshan-
tering). 
 
Möjligheten till att samverka genom avtal regleras i 3 kap 12 § LSO samt även i 9 
kap 37 § Kommunallag (2017:725) (KL). Av 3 kap 7 § LSO framgår vidare att 
kommunerna ska ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 
räddningstjänst. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-26 
Bilaga 2: Avtal om larmning och övergripande ledning 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker 
 
 
Socialnämndens beslut 
-Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Avtal om larmning 
och övergripande ledning vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Öckerö 
och Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. 
 
 -Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att medge beslutsbe-
hörighet för Räddningstjänsten Storgöteborg i enlighet med Avtal om larmning 
och övergripande ledning. 
 
 -Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt firmatecknare att 
underteckna avtalen. 
 
 
 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, förvaltningschef 
Peter Eriksson, räddningschef 
Kommunstyrelsen 
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Redovisning av särskilda delegationsbeslut 
 
 
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med socialnämndens delegationsordning. 
 
Beslut som ska överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagens 
13:e kapitel samt delegationsbeslut enligt 6 kap 39 § ska redovisas för social-
nämnden. Övriga beslut redovisas för socialnämndens individutskott. Redovis-
ningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten, 
utan sker i rent informativt syfte.  
 
Det finns inga särskilda delegationsbeslut att rapportera för innevarande period 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-26 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om redovisningen kan godkännas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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