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Socialnämnden 2019-04-24 2 

   
   
SN § 24 Dnr: 0040/19  
   
 
Ekonomisk uppföljning efter mars 2019 
 
Helårsprognosen per mars för Socialnämnden visar på ett underskott om 3 730 tkr.  
 
Underskottet beror på höga prognostiserade kostnader för: 
   •   Gruppboende  
   •   Köpta platser LSS 
   •   Köpt vård barn och unga 
   •   Integrationskostnader till följd av att en stor grupp individer går ur etableringen 
och att kostnaderna därmed faller på kommunen 
 
Underskottet på gruppboende avser ökad vårdtyngd pga. nya brukare och då krävs mer 
personal än den normala bemanningen. Köpta platser LSS är kostnader för köpta kort-
tidsplatser. Köpt vård barn och unga är placeringar av barn i familjehem eller på in-
stitution. Integrationskostnader för nyanlända som efter två år i Sverige övergår till 
kommunen belastar socialnämndens budget. Socialförvaltningens ansvar består av en 
handläggartjänst, ökat ekonomiskt bistånd och ökade boendekostnader som det i dags-
läget inte finns någon budget för. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-11 
Bilaga 2: Uppföljning efter mars 
Bilaga 3: Åtgärdsplan mars 
 
 
Angående första beslutspunkten 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna uppföljningen, och finner att så sker. 
 
 
Angående andra beslutspunkten 
Ledamöters förslag under sammanträdet 
Thomas Wijk (S) yrkar på att ärendet återremitteras för vidare handläggning, för att 
komplettera åtgärdsplanen med risk- och konsekvensanalyser. Ronald Caous (S) och 
Kerstin Hirmas (V) ställer sig bakom förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden ska besluta om åtgärdsplanen idag, eller återremit-
tera den för vidare handläggning. Ordförande finner att nämnden beslutar om åtgärds-
planen idag. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan anta åtgärdsplanen, och finner att så sker. 
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SN § 24 Dnr: 0040/19  
   
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter mars inklusive helårsprognosen.  
 
2. Socialnämnden antar åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans 2019. 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Thomas Wijk (S), för Socialdemokraterna, önskar nedanstående antecknat i protokol-
let. 
 
Vi Socialdemokrater känner en stor oro för den ekonomiska situationen som uppstått i 
socialnämndens verksamheter, och instämmer i att åtgärder måste vidtas för att nå en 
budget i balans. 
 
Vi anser att det är ytterst anmärkningsvärt att det inte finns någon risk och konsekven-
sanalys framtagen. 
 
För att vi ska kunna fatta bra beslut, p kort och lång sikt, menar vi att det borde tagits 
fram en risk och konsekvensanalys till de föreslagna åtgärderna. 
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SN § 25 Dnr: 0039/19  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för rappor-
tering till Kommunfullmäktige 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om be-
viljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommu-
ner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlig-
het att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäk-
tige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till 
Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvar-
talets rapporteringstillfälle, har tio 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 sedan, men ett har 
tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2018. 
 
Sju ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav samt-
liga är inom ÄO. Ett ärende gäller hemtjänst, och resterande gäller permanent boende. 
Ett ärende har bortfallit och tre har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 
2018. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-17 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 
  
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden har tio ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Tre ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS). Sju ärenden gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).   
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Expediering 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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SN § 26 Dnr: 0019/19  
   
 
Motion om boendegaranti för äldre 
 
Fullmäktigeledamoten Jan-Åke Simonsson (S), har 2018-11-22 lämnat in en motion om 
boendegaranti. Motionsställaren menar att dagens äldre är friskare och mer aktiva än 
tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, oberoende och självständigt, under trygga 
förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Äldre ska kunna bo kvar 
hemma och bestämma det stöd som behövs. Ibland uppkommer situationer då det finns 
behov av ett särskilt boende eller annat lämpligt boende.  
 
Motionsställaren föreslår att Öckerö Kommun ska införa boendegaranti för de som är 
85 år och att de ska erbjudas lämpligt boende inom 6 månader. 
 
Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom nuvarande lagstift-
ning är att det inte finns något hinder för en kommun att vara generösare än vad en 
lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen att nuvarande lagstiftning gällande bi-
ståndsbedömning för en ansökan om ett särskilt boende bör fortsätta att gälla. Då det 
gäller seniorboende och trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning, det är den 
enskildes eget beslut att anmäla intresse för ett sådant boende. Biståndsbedömningen 
gäller enbart det särskilda boendet och förvaltningen anser att det även fortsättningsvis 
bör vara en biståndsbedömd insats.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-12 
Bilaga 2: Motion om boendegaranti för äldre, 2018-11-22 
Bilaga 3: KF § 118/18 
Bilaga 4: KS § 35/19 
 
Ledamöters förslag under sammanträdet 
Thomas Wijk (S) föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas. Ordförande finner att 
motionen avstyrks. 
 
Reservationer 
Thomas Wijk (S) och Ronald Caous (S) reserverar sig mot nämndens beslut. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avstyrker motionen om boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö 
Kommun. 
 
 
Expediering 
Tannaz Ghaderi, sekreterare Kommunstyrelsen 
Jacob Österlund, sekreterare Kommunfullmäktige 
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SN § 27 Dnr: 0023/19  
   
 
 
Årlig uppföljning av kommunens ansvar enligt Lag om skydd 
mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna genomför 
årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LSO och LBE. Resultatet av 
uppföljningen används av länsstyrelserna för regional uppföljning, planerings- och in-
riktningsunderlag av tillsynsverksamheten. För MSB utgör uppföljningen bl.a. underlag 
för verksamhetens inriktning för utveckling av den kommunala räddningstjänsten och 
tillsynen över kommunerna. 
 
Bifogade rapporter beskriver efterlevnaden av uppgifter som lagarna LSO och LBE stäl-
ler på kommunen. Inrapportering för verksamhetsåret 2018 översändes i enkätform till 
MSB 2019-02-08 av räddningschefen. Innehåll i rapporterna ger ansvarig nämnd en 
aktuell lägesbild över efterlevnaden. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-11 
Bilaga 2: Årsuppföljning 2018 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) 
Bilaga 3: Årsuppföljning 2018 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) 
 
 
 
Informationen noteras. 
 
 
 
Expediering 
Socialförvaltningsledningen 
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SN § 28 Dnr: 0036/19  
   
 
Val av ny tillsynsförrättare inom LSO och LBE 
 
Den kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska personer) och 
tar sikte på att kontrollera efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Tillsynsarbetet utförs av tjänstemän på delegation av socialnämnden. 
 
Det finns inga formella krav i lag stiftningen om kompetens för att få genomföra tillsyn 
enligt LSO och LBE. 
Målsättningen och ambitionsnivån är att personalen inom tillsynsverksamheten minst 
skall ha genomgått vidareutbildningen inom Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskaps utbildningsprogram Tillsyns- och annan olycksförebyggande verksamhet A. 
 
Rolf Kagelind har genomgått MSB:s utbildning ”Tillsyn A” och bör utses till ny tillsyns-
förrättare. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-08 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågor om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Rolf Kagelind utses till tillsynsförrättare inom LSO och LBE från och med 24 april 2019 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
Expediering 
Socialnämnden 
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SN § 29 Dnr: 0041/19  
   
 
Nytt namn till Solhöjdens äldreboende 
 
Arbetet med nya Solhöjden är i full gång, och äldreboendet behöver nu få ett namn. 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-15 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att döpa nya Solhöjden till Sol-
höjden Södra och byta namn på gamla Solhöjden till Solhöjden Norra. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
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SN § 30 Dnr: 0045/19  
   
 
Internkontrollplan 
 
 
Varje år formulerar socialförvaltningen en verksamhetsplan som dels syftar till att be-
skriva förutsättningar för verksamheten så som lagar, strategier, planer policys etc. 
men som också syftar till att vara ett strategiskt dokument där förvaltningen kan besk-
riva viktiga strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa. Som 
en del av verksamhetsplanen finns också den interna kontrollplanen som socialnämn-
den beslutar om. Den interna kontrollplanen är en riskbedömning på utvalda risker 
under socialnämndens verksamhetsområde. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-15 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om den interna kontrollplanen kan godkännas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner den framtagna interna kontrollplanen för 2019 
 
 
Expediering 
Förvaltningsledning Socialförvaltningen 
Enhetschefer Socialförvaltningen 
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SN § 31   
   
 
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 2019-04-09 re-
dovisades. 

 
 

2. Uppföljning av personalförsörjning 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, informerade om hur planeringen 
för sommaren ser ut, och hur det går med rekryteringen för semesterperioden. 
Ett vikariat har utlysts för tjänst som enhetschef på socialkontoret. 
 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, informerade om hur planeringen 
för sommaren ser ut, och hur det går med rekryteringen för semesterperioden. 
 
Jessica Dahlkvist, administrativ chef, har utlyst en tjänst som verksamhetsut-
vecklare. 
 
 

3. Verksamhetsplan 2019 
Malin Tisell, socialchef, informerar om den verksamhetsplan som socialförvalt-
ningen har upprättat för 2019. 
 
 

4. Öppna jämförelser 
Underlag för öppna jämförelser 2018 skickades ut för kännedom. Själva före-
dragningen kommer ske vid socialnämndens sammanträde 2019-05-15 av Arto 
Niskala, verksamhetschef äldreomsorg. 
 
 

5. Uppföljning av kostverksamhet 
Linda Nilsson, enhetschef kost, Jeri Svensson, verksamhetsutvecklare kost, gav 
en uppföljning av kostverksamheten. De informerade om kommunikationen och 
arbetet mellan köket och avdelningarna, samt utvecklingen av menyerna. 
 

6. Information om kostnad per brukare från Ensolution 
Ellinore Johansson och Samuel Holmberg från Ensolution gav en sammanfatt-
ning av den presentation de tidigare hållit för Socialförvaltningen angående 
kostnad per brukare. Den utgår från den studie som de gjort i Öckerö kommun 
inom IFO, FH och ÄO.   
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SN § 31   
   
 
 

7. Ordförande informerar 
Kent Lagrell (M), ordförande, informerade om två aktuella ärenden från hälso- 
och sjukvårdsnämnden. 
Vidare informerade Kent om att Peter Domini (L), ersättare, har avsagt sig sitt 
uppdrag i Socialnämnden. Peter tackades för sin tid i nämnden. 
 
 

8. Information om påsken 2019 
Peter Eriksson, räddningschef, informerade om hur påsken 2019 har fortlöpt. 
Han berättade att man gick ut med en skrivelse angående brandfara, men att 
man tills vidare avvaktade med att lägga ett eldningsförbud. 
 

9. Förvaltningschefen informerar 
Malin Tisell, socialchef, informerar om följande. 
- En fördjupad händelseanalys som kommer göras i ett ärende där en rönt-

genremiss skickades fel. 
- Berättar om arbetet med att ta fram information angående kostnader och 

bemanning utav nya Solhöjden.  
 

 
 
 
Informationen noteras till protokoll. 
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SN § 32 Dnr: 0028/19  
   
 
 
Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
 
Inget att redovisa. 
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SN § 33 Dnr: 03/19  
   
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
i enlighet med Socialnämndens delegationsordning. 
Besluten ska redovisas till Socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  
Beslut fattade på delegation under mars redovisades för Socialnämnden. 
 
Bilagor 
Delegeringslista, 2019-03-01 – 2019-03-31 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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