
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2019-06-26   1(11)       
 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08:30 – 11:45 

  
Beslutande  
Ledamöter Kent Lagrell (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Jan-Eric Bäck (KD) Björn Johanson (M)  
 Sandra Svensson (M) Helena Larsson (L)  
 Ronald Caous (S)  
 
Tjänstgörande ers. Tommy Andersson (S) för Thomas Wijk (S) 
  Viveka Schmid (V) för Kerstin Hirmas (V) 
    
Övriga närvarande  
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef  
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg,  
 Jessica Dahlkvist, administrativ chef 
 Rebecka Jonsson, ekonom 
 Marie Andersson, Mas sjuksköterska, § 45 
 Lena Olofsson, HR-specialist 
 Nils Hjort, nämndsekreterare 
 
Justering 
Justerare Helena Larsson 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Nils Hjort 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Kent Lagrell 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Helena Larsson 
 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2019-06-26 
Datum för anslags 2019-     -         Datum för anslags 2019-     - 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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SN § 39 Dnr: 0064/19  
   
 
Beslut om ersättare för andre vice ordförande 
 
På grund av Thomas Wijks (S), andre vice ordförande, frånvaro, behöver nämn-
den besluta om ersättare. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan välja Ronald Caous som ersättare, och fin-
ner att så sker. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att Ronald Caous ersätter Thomas Wijk som andra vice 
ordförande i nämnden och i individutskottet tills Thomas återvänder. 
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SN § 40 Dnr: 0061/19  
   
 
Uppföljning efter maj 2019 
 
Helårsprognosen för Socialnämnden per maj visar 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.  
 
I åtgärdsplanen ingick att minska köpt vård barn och unga samt övriga vilket 
har gjorts. Dock har andra kostnader för köpta platser ökat vilket gör att pro-
gnosen åter igen visar på ett underskott. Underskottet på gruppboende avser 
ökad vårdtyngd på grund av nya brukare som behöver mer personal än den 
normala bemanningen. Underskottet för köpta platser LSS beror på köpt per-
sonlig assistans, ledsagning samt köpt daglig verksamhet.  En negativ prognos 
väntas även inom verksamheterna ekonomiskt bistånd samt jour och korttids-
boende. Denna prognos grundar sig på att många personer kommer att gå ut 
etableringen under året och därmed är det kommunens ansvar att se till så att 
de har mat och husrum. Socialkontoret behöver då anställa en socialsekreterare 
på grund av ökad belastning.  
 
Äldreomsorgen har tidigare visat på en budget i balans men nu har det kommit 
ett besked om att ett statsbidrag för att stärka bemanningen inom äldreomsor-
gen minskas från 2 600 tkr till 700 tkr. Detta gör att äldreomsorgen visar en ne-
gativ prognos med 889 tkr. Hemtjänsten visar på ett underskott mot budget och 
åtgärder för att minska detta underskott med 1 000 tkr pågår och är medräknad 
i prognosen. 
 
Mandatmål   
Socialnämnden har påbörjat arbetet med de nya mandatmålen. Framförallt har 
arbetet bestått i att planera för genomförande av mandatmålens satsningar. Ak-
tiviteter har tagits fram i samråd med verksamheterna och delats ut till respek-
tive verksamhet, det kvarstår att prioritera i vilken ordning satsningarna och 
aktiviteterna ska genomföras. Under hösten 2019 kommer vi aktivt börja arbeta 
med prioriteringarna och det ska vara klart i samband med att uppdragshand-
lingarna för 2020 arbetas fram. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-06-17 
Bilaga 2: Uppföljning efter maj, 2019-06-19 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna uppföljningen och uppdraget 
samt godkänna protokollsanteckningen, och finner att så sker. 
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SN § 40 Dnr: 0061/19  
 
 
Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter maj inklusive helårspro-
gnosen.  

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta en ny åtgärdsplan 
till nämnden i augusti. 

3. Socialnämnden godkänner protokollsanteckningen.  
 
 
 
Protokollsanteckning 
Ronald Caous (S), Thomas Wijk (S) och Tommy Andersson (S) för Socialdemo-
kraterna, önskade få följande antecknat i protokollet. 
 
”Vid nämndens presentation av handlingsplan för att komma tillrätta med de 
prognosticerade underskottet lämnade socialdemokraterna en synpunkt på pla-
nens undermåliga analys, avseende konsekvenser vid genomförandet av hand-
lingsplanen. Bland annat påpekade vi i debatten att, att tillskjuta medel inte är 
en åtgärd för att minska kostnaderna då orsakerna ä strukturella till sin natur. 
Vi kan nu konstatera att, inte endast har de tillskjutna medlen i princip förbru-
kats, utan också att prognosen förvärrats. Till viss del förklaras den ökade takten 
för kostnaderna, men i det stora hela pekar det händelseförlopp vi nu ser på att 
Öckeröalliansen de facto inte lyckats med sin handlingsplan. Tvärtom pekar den 
ekonomiska prognosen på ännu ett år med ekonomiskt negativt resultat för 
nämnde. Vi socialdemokrater känner stor oro för konsekvenserna av social-
nämndens underskott på såväl kost som lång sikt. Vi ser det som en nödvändig-
het att hitta effektiva åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
När vi studerar hur nämnden hittills tagit sig an nämndmålen ser vi att inom en 
rad områden har inte aktiviteter startats, och följaktligen är indikatorerna för 
måluppfyllelse röda inom dessa områden. Nu stundar semester och inga större 
initiativ kommer antagligen att startas förrän alla är på plats i mitten av augusti. 
Det innebär att vi redan nu kan utgå från att två tredjedelar av verksamhetsåret 
är förlorat och det återstår endast fyra månader, drygt, för att komma tillrätta 
med de betydande brister vi kan observera. 
 
Sammantaget gör detta att vi kraftigt uppmanar majoriteten att omgående vidta 
åtgärder för att nå målen, såväl de ekonomiska som verksamhetsmålen. 
 
Thomas Wijk, Andre vice ordförande 
Ronald Caous, Ledamot 
Tommy Andersson, Ersättare”  
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SN § 41 Dnr: 0060/19  
   
 
Revidering av Socialnämndens reglemente 
 
Med anledning av ikraftträdandet av lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter föreligger behov av att korrigera Socialnämndens reglemente i enlig-
het med den nya lagstiftningen.  

 

Korrigering av reglementet föreslås ske enligt nedan. 

 

- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt tobaksla-
gen 

- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

- Under § 1, verksamhetsområde, tillkommer myndighetsutövning enligt lag 
om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av rökfria mil-
jöer 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-06-19 
Bilaga 2: Tidigare reglemente, 2019-09-07 
Bilaga 3: Reglemente, förslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förslaget, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Förslag till reviderat reglemente med föreslagen korrigering godkänns och över-
sänds till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen (diarium och sekreterare) 
Malin Tisell, förvaltningschef/socialchef 
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SN § 42 Dnr: 0059/19  
   
 
 
Yttrande i beslut om samråd och utställning av förslag till reg-
ional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet 
 
En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, har arbetats 
fram och ska ersätta den nuvarande planen, A 2020. Öckerö kommun ska ta be-
slut om förslag till samråd och utställning av planen och med anledning av det 
har Kommunstyrelsen skickat ärendet på remiss till Socialnämnden. 
 
Socialnämnden har tagit del av förslaget till beslut om samråd och utställning av 
förslag till regionalavfallsplan och ställer sig bakom förslaget. Socialnämnden 
väljer med ovanstående som grund att inte lämna några synpunkter.  

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-06-13  
Bilaga 2: KS § 114/19, Beslut om samråd och utställning av förslag till regional 
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, 2019-05-21 
Bilaga 3: Tjänsteskrivelse KS, 2019-03-15 
Bilaga 4: Göteborgsregionen minskar avfallet, remissförslag, 2019-04-01 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom förslaget, och finner att så 
sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till beslut om samråd och utställning 
av förslaget till regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, och 
har därmed inga synpunkter att tillägga.  
 
 
 
Expediering 
Kommunstyrelsen  
Malin Tisell, förvaltningschef/socialchef  
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SN § 43 Dnr: 0058/19  
   
 
Anslutning till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt 
bistånd - SSBTEK 
 
 
Socialnämnden behöver inhämta information från olika myndigheter och orga-
nisationer för att utreda och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd. Idag 
finns förutsättningar att hämta uppgifter elektroniskt via SSBTEK. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Försäkringskassan, de 
uppgiftslämnande myndigheterna samt ett antal kommuner under 2014, tagit 
fram en nationell digital tjänst - sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd 
(SSBTEK), vilken gör det möjligt för kommunen att elektroniskt få utlämnat in-
formation från Arbetslöshetskassornas samorganisation, Arbetsförmedlingen, 
CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.  

SKL har åtagit sig ansvaret för fortsatt utveckling av tjänsten och sammanhåll-
ning av förvaltning och finansiering. Försäkringskassan har åtagit sig drift av 
tjänsten men för detta krävs att socialnämnden fattar beslut om att ge SKL i 
uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den nationella tjänsten för ekono-
miskt bistånd samt att vi antar erbjudandet om anslutning till tjänsten enligt 
den invånarbaserade finansieringsmodellen (0.60kr/kommuninvånare)  

 
Tjänsten underlättar handläggningen av ekonomiskt bistånd och möjliggör en 
enklare och säkrare hämtning av uppgifter. Den förväntas bidra till minskad 
handläggningstid och minskad risk för felaktiga utbetalningar. 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-06-13 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förslaget, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ge SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och för-
valta den nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd (SSBTEK)  
 
2. Socialnämnden antar erbjudandet om anslutning till tjänsten enligt den in-
vånarbaserade finansieringsmodellen 0.60kr/kommuninvånare 
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Expediering av beslut 
Emma Lantz, T.f. enhetschef socialkontoret 
Jessica Dahlkvist, Administrativ chef 
SKL, Sveriges kommuner och landsting 
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SN § 44 Dnr: 0063/19  
   
 
Uppdragshandling 1 för år 2020 
 
För att framtagandet av uppdragshandling 1 för år 2020 ska kunna påbörjas 
krävs ett beslut av nämnden. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna uppdraget, och finner att så sker. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att påbörja arbetet 
med uppdragshandling 1 för år 2020. 
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SN § 45   
   
 
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 2019-06-18 re-
dovisades. 

 
 

2. Rapport från sociala utskottet inom GR 
Kent Lagrell, ordförande, informerar om det möte som sociala utskottet höll 
2019-05-23. På mötet togs bland annat upp nedanstående 
 
- Utskottet fick en introduktionsutbildning om hälso- och sjukvård 
- Yrkesresan – en kompetensutbildning framtagen för socialsekreterare inom 

Göteborgsregionen. 
- Anna Nergård, regeringens särskilda utredare för ”God och nära vård”, pre-

senterade sitt andra delbetänkande. 
 
 

3. Tillsynplan enligt alkohollagen och tobakslagen 
Rapport om tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen presenterade vid sam-
manträdet 2019-05-15. Rapporten innehöll även tillsynsplan enligt alkohollagen 
och tobakslagen, vilken aldrig noterade till protokollet. Tillsynsplanen togs där-
för upp även vid detta sammanträde.  
 
 

4. Öppna jämförelser, hälso- och sjukvård, 2019 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, presenterade Öckerö kommuns re-
sultat i öppna jämförelser, hälso- och sjukvård, 2019. Fokusområden för årets 
öppna jämförelser var fotvård vid diabetes, inkontinensbesvär för äldre samt 
multiprofessionellt demensteam.  
 
 

5. Uppföljning av utskrivningsklara från sjukhus 
Malin Tisell, socialchef, Informerade om att kommunen inte har haft några 
kostnader för utskrivningsklara sedan september 2018. 

 
 

6. Mobil närsjukvård 
Marie Andersson, Mas sjuksköterska, informerade om arbetet med mobil när-
sjukvård. Projektet blev obligatoriskt 2018 och delfinansieras av GR, och syftar 
till att stärka uppförsta linjens sjukvård för att avlasta sjukhusen. 
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SN § 45   

 
7. Information om Öckerö kommuns arbete mot diskriminering 

Martina Lindqvist (KD) och Helena Larsson (L) informerade om det möte gäl-
lande kommunens arbete mot diskriminering som de deltog på. I kommunen 
har man tagit fram en jämställdhetspolicy. En referensgrupp bestående av bl re-
presentanter från de olika nämnderna – från socialnämndens deltog Martina 
Lindqvist (KD) och Helena Larsson (L) – samlades och tog del av jämställdhets-
policyn.  
 

8. Nya rutiner för delegationsbeslut. 
Nils Hjort, nämndsekreterare, informerade om de nya rutiner för delegationsbe-
slut som ska tillämpas från och med augusti. Dessa innebär att delegationsbeslut 
redovisas vid individutskottets sammanträden istället för vid nämndens sam-
manträden, i den utsträckning de inte enligt kommunallagen måste redovisas 
för nämnden. 
 

9. Uppföljning av personalförsörjning 
Jessica Dahlkvist, administrativ chef, informerade om personalförsörjning. Det 
är nu klart att Emma Lantz blir tillförordnad enhetschef under Anja Hildorssons 
frånvaro. Man håller därför på att rekrytera någon för tjänsten som 1:e social-
sekreterare vuxna, Emma Lantz förra tjänst. 
 
Det är även klart med verksamhetsutvecklare för den administrativa enheten, 
som tillträder 1 september. 

 
 

10. Förvaltningschefen informerar 
Malin Tisell, socialchef, informerar om följande.  
 
- Socialnämnden har anmälts till brukarundersökningen gällande funktions-

hinder – Tidigare har endast äldreomsorgen anmälts. 
- Driftstörningar hos Tele2 

 
 
 
 
Informationen noteras till protokoll. 
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SN § 46 Dnr: SN 0028/19  
   
 
 
Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
 
 - Inbjudan till rundvandring på Nya Solhöjden 2 juli kl 09:00 – 10:00. Ersättning ut-
går ej. Anmälan behövs ej. 
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