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Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12:00 

  
Beslutande  
Ledamöter Kent Lagrell (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Jan-Eric Bäck (KD) Björn Johanson (M)  
 Sandra Svensson (M) Helena Larsson (L)  
 Thomas Wijk (S) Ronald Caous (S)  
 Kerstin Hirmas (V)  
    
Övriga närvarande 
 
Ersättare  Andrea Ohlsson (M) Tommy Andersson (S) 
  Viveka Schmid (V) Birgitta Abrahamsson (MP) 

 
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef  
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg,  
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH 
 Jessica Dahlkvist, administrativ chef 
 Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud, § 35 b 
 Emil Holmsten, alkoholhandläggare, Social resurs, § 35 c 
 Tora Wilhelmsson, vik folkhälsoutvecklare, § 35 d 
 Nils Hjort, nämndsekreterare 
Justering 
Justerare Sandra Svensson 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Nils Hjort 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Kent Lagrell 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Sandra Svensson   
 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2019-05-15 
Datum för anslags 2019-     -        Datum för anslags 2019-06- 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-05-15 2 

   
   
SN § 34 Dnr: 0082/18  
   
 
Flytt av budget för samordnare 
 
I budget 2019 har det fattats beslut om att decentralisera samordnare för äldre-
omsorgen. När budgeten togs var det ännu inte klart om vart budgeten för sam-
ordnaren skulle ligga och därför lades budgeten på förvaltningschefen. Nu är det 
klart och budgeten för samordnaren kan flyttas till hemtjänsten och Bergmans 
demensboende. 
 
Budgeten för samordnare inom äldreomsorgen är 461 000 kr. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-05-08 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna flytt av budget, och finner att så 
sker. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner flytt av budget för samordnare från Förvaltningsche-
fen till Äldreomsorgen. 
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SN § 35 Dnr: SN 0050/19  
   
 
Samverkansavtal med social resurs enligt kommunallagen av-
seende alkohollagen och lagen om tobak och liknande produk-
ter 
 
Social resursförvaltning har inkommit med ett utkast till Socialnämnden för ett 
nytt Samverkansavtal med social resurs enligt kommunallagen avse-ende alko-
hollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Socialnämnden har nu 
möjlighet att inkomma med synpunkter på avtalet innan ett slutgiltigt utkast tas 
fram för att beslutas om.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan delegera beslutet, och finner att så sker. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att enligt 6 kap 39 § Kommunallagen uppdra åt ordfö-
randen att inkomma med eventuella synpunkter till social resursförvaltning rö-
rande samverkansavtal enligt kommunallagen avseende alkohollagen och lagen 
om tobak och liknande produkter. 
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SN § 36   
   
 
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 2019-05-08 re-
dovisades. 

 
 

2. Besök av dataskyddsombud 
Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud, informerade om Dataskyddsför-
ordningen (GDPR), gav presentation av hennes roll och uppdrag som kommu-
nens dataskyddsombud, samt en sammanfattning av vad GDPR innebär för 
kommunen och dess nämnder. 
 
 

3. Rapport om tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 
Emil Holmsten, alkoholhandläggare, Social resurs från Göteborgs stad, informe-
rade om vilka tillståndsenheten är, om den nya tobakslagen, samt om det nya 
samverkansavtal som håller på att upprättas för att omfatta den nya lagen. 
 
 

4. Slutrapport av Lupp 2017 
Tora Wilhelmsson, vik. folkhälsoutvecklare, informerade om slutrapporten av-
seende LUPP och tolkade resultaten. 
 
 

5. Öppna jämförelser 2018 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, informerade om Öppna jämförelser 
för 2018. Han redogjorde för hur de äldre kommuninvånarna själva upplever sin 
hälsa, och relaterade resultaten till resten av regionen. 

 
 

6. Ekonomisk uppföljning efter april 
Malin Tisell, Socialchef, gav en muntlig redogörelse för den ekonomiska upp-
följningen efter april. Hon berättade även att samverkan angående åtgärdsplan 
är i full gång. 
 
 

7. Mötesanteckningar från presidiedialog med HSN V 
Nämnden tog de av mötesanteckningarna från presidiet dialog med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden västra. 

 
 

8. Information om komplettering av driftsbudget 2020 
Nämnden tog del av det ordförandebeslut som togs enligt uppdrag av nämnden, 
SN § 12/19. 
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SN § 36   

 
 

9. Uppföljning av personalförsörjning 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, och Arto Niskala, verksamhets-
chef äldreomsorg, informerade om hur personalförsörjningen ser ut inför som-
maren inom respektive verksamhetsområde.  

 
 

10. 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.  
- Önskemål om närvaro för personalföreträdare under sammanträden. 

 
 
 
 
Informationen noteras till protokoll. 
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SN § 37 Dnr: SN 0028/19  
   
 
 
Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
 
Inget att redovisa. 
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SN § 38 Dnr: SN 0003/19  
   
 
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 för 2019-04-01 – 2019-04-30 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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