
ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-08-21  1(12) 

Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 11.13 

Beslutande 
Ledamöter Kent Lagrell (M) Jan-Eric Bäck (KD) §§ 47, 49-55 

Björn Johanson (M) Ronald Caous (S) 
Martina Lindqvist (KD) Kerstin Hirmas (V) 
Helena Larsson (L) 

Tjänstgörande ers. Andrea Ohlson (M) ersätter Sandra Svensson (M) 
Tommy Andersson (S) ersätter Thomas Wijk (S) 
Carina Wallhult (KD) ersätter Jan-Eric Bäck (KD) § 48 

Jäv  Jan-Eric Bäck (KD) § 48 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Malin Tisell, socialchef 
Jessica Dahlkvist, administrativ chef 
Angelica Francisca, verksamhetschef IVO/FH 
Rebecka Jonsson, ekonom 
Klara Höglund, nämndsekreterare 

Justering 
Justerare Ronald Caous 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter 
Sekreterare  ............................................................................. 

Klara Höglund 

Ordförande ............................................................................. 
Kent Lagrell 

Justerare ............................................................................. 
Ronald Caous 

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

Organ Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2019-08-21 
Datum för anslags 2019-     -         Datum för anslags 2019-     - 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 

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

Utdragsbestyrkande 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2 
Socialnämnden 2019-08-21 

SN § 47 Dnr: 0039/19 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för rappor-
tering till fullmäktige 

Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verk-
ställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdö-
mande av särskild avgift. 

Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommun-
fullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker 
rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  

Rapportering fram till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden, under 
första kvartalets rapporteringstillfälle, har fyra ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  

Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett 
gäller bostad för vuxna och ett gäller kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit 
och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019. 

Ett ärende som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), inom 
ÄO. Ärendet gäller permanent boende. Sju ärenden har bortfallit och ett ärende 
har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-07-22 
Bilaga 2: IVO Utveckling över tid, 2019-07-22 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om rapporteringen kan godkännas och överlämnas till kom-
munfullmäktige, och finner att så sker. 
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3 
Socialnämnden 2019-08-21 

SN § 47 Dnr: 0039/19 

Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden har fyra ärenden 
att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att be-
slut om insats har godkänts. Tre ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett ärende gäller beslut inom social-
tjänstlagen (SoL). 

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Expediering 
- Kommunrevisionen
- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige
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Socialnämnden 2019-08-21 

SN § 48 Dnr:72/19 

Åtgärdsplan 2019 

Helårsprognosen för Socialnämnden per maj visade på ett underskott om 4 269 
tkr. Åtgärdsplanen som nämnden antog i april har arbetats in i prognosen och 
av 3 030 tkr bedöms 2 855 tkr ge effekt under 2019. Trots att dessa åtgärder är 
vidtagna visar prognosen på ett ytterligare underskott. Nämnden har uppdragit 
till förvaltningen att ta fram en ny åtgärdsplan för 2019.  

Jäv 
Jan-Eric Bäck (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av 
jäv. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-08-12 
Bilaga 2: Åtgärdsplan efter maj, 2019-08-12 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans 2019 och 
överlämnar informationen till kommunstyrelsen.  
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Socialnämnden 2019-08-21 

SN § 49 Dnr: 71/19  

Yttrande över remiss om ny Uthyrningspolicy 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 (KS § 153) att förslag på ny Uthyr-
ningspolicy ska skickas på remiss till Socialnämnden. Öckerö Fastigheter har 
för avsikt att från 2019 förändra rutinerna för hur uthyrning sker av sitt 
bostadsbestånd. Bland annat görs en översyn av en eventuell möjlighet att låta 
en extern aktör bistå i administrationen av lägenheterna, t.ex. BoPlats, och där 
bostadskön ska präglas av transparens och öppenhet och att de sökande skall ha 
en god förståelse över hur kösystemet fungerar och hur länge de köat. Alla 
sökanden skall behandlas lika och undantag från kötid får endast användas vid 
de förturer som framgår av förslaget. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-08-07 
Bilaga 2: Begäran om remiss: Uthyrningspolicy, 2019-05-20 
Bilaga 3: KS § 153, Remiss Uthyrningspolicy, 2019-06-04 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om yttrandet kan godkännas och överlämnas till Kommun-
styrelsen, och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det 
till Kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss ”Uthyrningspolicy”.  
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Socialnämnden 2019-08-21 

SN § 50 Dnr: 71/17 

Yttrande över förslag på ny modell för kostnadsfördelning för 
ungdomsmottagningar 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit fram ett förslag på ny kostnads-
fördelning för ungdomsmottagningar. Yttrande ska ha inkommit till Västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden senast 2019-09-15. De nuvarande avtalen löper ut 
2019-12-31 och utgångspunkten är VästKom:s inriktningsdokument för 2018–
2020 som samtliga kommuner har ställt sig bakom, men alla har inte godtagit 
den ekonomiska principen. Den ekonomiska principen innebär en fördelning på 
75/25.  

Den föreslagna kostnadsfördelningen bygger på följande beräkningsmodell 
(2019).  
− Totalkostnad för UM i nämndområdet 38 211 208 kr dividerat med
− Antal ungdomar i nämndområdet 50 797 = 752 kr/ ungdom
− Antal ungdomar i kommunen X 752 = (kostnad för UM i kommunen) x 0,25 =
kommunens kostnad

Det sker inga justeringar för volymförändringar under avtalsperioden, som är 
den samma, utan beräkningen utgår från antal ungdomar 2018-12-31. Det sker 
ingen indexuppräkning på 2 procent. 
De kommuner som idag inte når 75/25 enligt modellen erbjuds en infasningspe-
riod på två år. 

Regiongemensam hälso- och sjukvård är utförare för ungdomsmottagningarna 
och bestämmer vilken typ av mottagning som ska finnas på vilken ort. Bedöm-
ning görs utefter behov. Den digitala lösningen UM online är till för alla ungdo-
mar i regionen. Administration ligger på de stora huvudmottagningarna som 
även servar de mindre mottagningarna med exempelvis telefontillgänglighet och 
kompetensutveckling. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-08-13 
Bilaga 2: Förslag ny kostnadsfördelning för ungdomsmottagningar, Västra Göta-
landsregionen 
Bilaga 3: Helårsrapport 2018 Ungdomsmottagningar Västra nämnden 
Bilaga 4: Mötesanteckningar från samlad diskussion om modell för kostnads-
fördelning för ungdomsmottagningar, 2019-06-18 
Bilaga 5: Årsredovisning Närhälsan Beställd primärvård 2018, 2018-01-18 
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Socialnämnden 2019-08-21    7 

SN § 50 Dnr: 71/17 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens tjänsteutlåtande kan godkännas som ytt-
rande och överlämnas till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det 
till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden som eget yttrande över förslag på ny 
modell för kostnadsfördelning för ungdomsmottagningar.  
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Socialnämnden 2019-08-21 

SN § 51 Dnr: 0064/19 

Upphävande av beslut om andre vice ordförande 

På grund av Thomas Wijks (S), andre vice ordförande, frånvaro, behöver nämn-
den en ersättare. Vid sammanträdet 2019-06-26 fattades därför beslut om att 
Ronald Caous (S) skulle ersätta Thomas Wijk (S) under dennes frånvaro. Då 
nämnden inte hade mandat att ta ett sådant beslut bör det upphävas. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska väljas till presidium i 
respektive nämnd. Denna befogenhet kan delegeras ner till kommunstyrelsen i 
enlighet med 6 kap 8 §, kommunallagen. Av socialnämndens reglemente fram-
går att vid ordförandes förhinder på grund av sjukdom eller annat skäl att full-
göra ordförandeuppdraget, får styrelsen – och alltså inte nämnden – utse en 
ersättare bland ledamöterna. Socialnämnden har därför inte mandat att själva 
utse ersättare för 2:e vice ordförande, och beslut SN § 39/19 bör därför upphä-
vas. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-07-18 
Bilaga 2: Beslutsparagraf § 39/19, 2019-06-26 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om beslutet kan upphävas, och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden upphäver beslut SN § 39/19, om ersättare för andre vice ordfö-
rande, som fattades 2019-06-26.  
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Socialnämnden 2019-08-21 

SN § 52 Dnr: 0050/19 

Avtal om samverkan med Social resursförvaltning, Göteborgs 
stad 

Den 1 juli 2019 trädde lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft 
och ersatte tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbägare. I och med detta såg Göteborgs stad behov av att justera 
nuvarande samverkansavtal, och valde att passa på att upprätta ett nytt avtal 
som ska vara tydligare och enklare att förstå. 

Den främsta skillnaden jämfört med tidigare samverkansavtal ligger i den möj-
lighet till delegation från Öckerö kommun till anställd hos Social resursförvalt-
ning, vilket den nya kommunallagen erbjuder. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-08-08 
Bilaga 2: Avtal om samverkan alkohol och tobak 
Bilaga 3: Bilaga till avtal om samverkan alkohol och tobak 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ingå avtal om samverkan med Social resursförvalt-
ning, Göteborgs stad, innehållande uppdrag åt förvaltningsdirektör vid Social 
resursförvaltning, att besluta på kommunens vägnar i ärenden enligt alkoholla-
gen och lagen om tobak och liknande produkter, med möjlighet till vidaredele-
gering enligt bilaga 2, Avtal om samverkan alkohol och tobak. 

Beslutet gäller från och med 2019-09-06, under förutsättning att Kommunfull-
mäktige beslutar om att implementera lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter i Socialnämndens reglemente.  

Expediering 
Socialnämndens diarium 
Jakob Kilner, Social resursförvaltning, Göteborgs stad 
Angelica Francisca, Verksamhetschef IFO/FH 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

10 
Socialnämnden 2019-08-21 

SN § 53 Dnr: SN 0069/19 

Revidering av Socialnämndens delegationsordning 

Den 1 juli 2019 trädde lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft 
och ersatte tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbägare, och den 1 januari 2019 trädde spellagen (2018:1138) i 
kraft och ersatte lotterilagen (1994:1000). För att bevara behörigheten att fatta 
beslut på delegatnivå måste nämndens delegationsordning uppdateras i enlighet 
med lagändringarna. 

Vidare har Social resursförvaltning, Göteborgs stad, upprättat ett nytt samver-
kansavtal för Socialnämnden att underteckna, avseende alkohol och tobak. Den 
främsta skillnaden jämfört med tidigare samverkansavtal ligger i den möjlighet 
till delegation från Öckerö kommun till anställd hos Social resursförvaltning, 
vilken den nya kommunallagen erbjuder. För att kunna delegera beslutskompe-
tens inom ramen för detta avtal måste nämndens delegationsordning uppdate-
ras även på denna punkt. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-08-08 
Bilaga 2: Socialnämndens delegationsordning avsnitt 0 och 7, bortfallna och till-
komna uppgifter, 2019-08-07 
Bilaga 3: Socialnämndens delegationsordning 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om beslutet kan antas, och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att revidera socialnämndens delegationsordning i en-
lighet med bilaga 2. 

Beslutet gäller från och med 2019-09-06, under förutsättning att Kommunfull-
mäktige beslutar om att implementera lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter i Socialnämndens reglemente. 

Expediering 
Socialnämndens diarium 
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Socialnämnden 2019-08-21 

SN § 54 

Information och övriga frågor 

1. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende. (Dnr 09/19) Beslut 
om särskilt boende som inte verkställts fram till och med 2019-08-06 re-
dovisades.

2. Dialog uppdragshandling 1, 2020
Jessica Dahlkvist, administrativ chef, informerade nämnden om processen kring 
uppdragshandling 1. Kent Lagrell, ordförande, informerar om att en workshop 
om uppdragshandling 1 kommer äga rum den 11 september 2019 kl.
9-12. Socialnämnden beslutar därför att arvode skall utgår för medverkan på 
works-hop om uppdragshandling 1 den 11 september 2019.

3. Ekonomisk uppföljning (muntlig)
Malin Tisell, förvaltningschef, informerade nämnden om det ekonomiska läget. 
Delårsbokslut presenteras på nämndssammanträdet i september.

4. Uppföljning av personalförsörjning
Jessica Dahlkvist, administrativ chef, informerade om personalförsörjning. En 
verksamhetsutvecklare har anställts och kommer börja den 2 september. Ange-
lica Francesca, verksamhetschef IFO/FH informerade om personalförsörjningen 
under sommaren 2019.

5. Förvaltningschefen informerar
Malin Tisell, socialchef, informerar om följande:

- Heltidsresan, som är ett samarbete med SKL och som syftar till att erbjuda 
heltid som norm inom välfärdsyrken med målet att skapa en stabilare 
personalsituation.

- Tre händelser som inträffat i sommar som berör verksamheten.
- Dagligverksamheten Krabban på Hönö är snart färdigställt.
- Arbetet med LSS-boende pågår.
- Solhöjden, uppdatering om byggprocessen.

Informationen noteras till protokoll. 
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SN § 56 Dnr: 0070/19 

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, 2019-07-22 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om redovisningen kan godkännas, och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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