
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2019-11-20   1(10)       
 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 –   
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Helena Larsson (L)  
 Kerstin Hirmas (V) 
    
Tjänstgörande ersättare Andrea Ohlson (M) för Björn Johanson (M) 
 Carina Wallhult (KD) för Jan-Eric Bäck (KD) 
 Philip Larsson (M) för Jim Adolfsson (M) 
 Tommy Andersson (S) för Thomas Wijk (S) 
Övriga närvarande  
Ersättare  Gunnar Ånskog (L) Birgitta Abrahamsson (MP) 

Viveka Schmid (V) 
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef, 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, 
 Jessica Vedlund, administrativ chef 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
 Rebecka Johnsson, ekonom, § 70 
 Tora Wilhelmsson, § 75 
 Nils Hjort, nämndsekreterare 
 
Justering 
Justerare Helena Larsson 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Nils Hjort 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Helena Larsson 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2019-11-20 
Datum för anslags 2019-     -    Datum för anslags 2019-     - 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 



 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2019-11-20    
        
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 10.40  
Beslutande  
L Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Helena Larsson (L)  
 Kerstin Hirmas (V) 
    
Tjänstgörande ersättare Andrea Ohlson (M) för Björn Johanson (M) 
 Carina Wallhult (KD) för Jan-Eric Bäck (KD) 
 Philip Larsson (M) för Jim Adolfsson (M) 
 Tommy Andersson (S) för Thomas Wijk (S) 
Övriga närvarande  
Ersättare  Gunnar Ånskog (L) Birgitta Abrahamsson (MP) 

Viveka Schmid (V) 
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef, 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, 
 Jessica Vedlund, administrativ chef 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
 Rebecka Johnsson, ekonom, § 70 
 Tora Wilhelmsson, § 75 
 Nils Hjort, nämndsekreterare 
 
  
Justering 
Justerare Omedelbar justering 

 
Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................. Paragraf  72, 74 
   Nils Hjort 
 
Ordförande   Sandra Svensson 
 
Justerare  Omedelbar justering 
 
 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2019-11-20 
 
Datum för anslags 2019-11-20  Datum för anslags 2019-12-12 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  70 Dnr: 0098/19  
   
 
Ekonomisk uppföljning efter oktober 
 
Uppföljning efter oktober med helårsprognos. Begäran om reservering av medel för ej 
påbörjade investeringar till 2020. 
 
Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på - 2 360 tkr jämfört med budget. 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Socialnämnden 2 000 tkr för att täcka be-
hovet av bemanning på gruppbostäder som beror på ökad vårdtyngd. Detta beslut med-
för att det prognosticerade underskottet för Socialnämnden hamnar på - 360 tkr. Det är 
en förbättring mot föregående prognos med 361 tkr. Förändringen förklaras av: 
 
   •   arbetet med åtgärdsplanen att minska hemtjänsttimmarna 
   •   vakant tjänst på räddningstjänsten 
   •   köpta platser 
 
Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikel-
ser: 
   •   ökad vårdtyngd inom LSS-gruppbostäder 
   •   köpta platser inom IFO/FH 
   •   ekonomiskt bistånd 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, delårsbokslut med måluppfyllelse, socialnämnden, 2019-11-
13 
Bilaga 2: Uppföljning efter oktober, 2019-11-12 
Bilaga 3: Begära om reservation mellan åren 2019-2020, ej påbörjade investeringar, 
2019-11-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter oktober och överlämnar den till kom-
munstyrelsen för kännedom.  

2. Socialnämnden begär att få reservera investeringsmedel till 2020 av ej påbörjad in-
vestering för nytt gruppboende inom LSS. 

 

Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 
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Socialnämnden 2019-11-20 3 

   
   
SN §  71 Dnr: 0098/19  
   
 
Remissvar - Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 
 
Öckerö kommun har ombetts att inkomma med synpunkter på remissen Länsgemen-
sam riktlinje vid oro för väntat barn. Västra Götalandsregionen (VGR) och kommuner-
na i Västra Götaland har tagit fram en länsgemensam riktlinje som syftar till att tydlig-
göra och stärka samverkan mellan parterna till skydd för det väntade barnet. Riktlinjen 
beskriver hur hälso- och sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett 
väntat barn.  
 
Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för 
att säkerställa utökat stöd och skydd till fördel för det väntade barnet. Syftet med rikt-
linjen är att tillgodose behovet av insatser och att säkerställa jämlik tillgång till insatser 
i Västra Götaland. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet ge-
nom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga 
samt att bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Riktlinjen 
ska tydliggöra arbetsmodeller för att i tidigare skede under graviditet inleda samverkan 
mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till förmån för det väntade barnet. 
 
Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte be-
döms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Att samverka 
i tidigt skede förväntas framförallt bidra till ökad trygghet och säkerhet för det väntade 
barnet, men också till långsiktig resursbesparing. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, Remissvar - Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn, 
2019-11-12 
Bilaga 2: Remiss Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, 2019-09-12 
Bilaga 3: Missiv Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, 2019-09-26 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn. 

 

Expediering av beslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund - gr@goteborgsregionen.se  
Socialnämndens diarium - diarium.soc@ockero.se  
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Administrativ chef, Socialförvaltningen 
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SN §  72 Dnr: 0100/19  
   
 
Remissvar – Länsgemensamt inriktnings-dokument för organi-
serat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, miss-
bruk och beroende 
 
Öckerö kommun har ombetts att inkomma med synpunkter på remissen Länsgemen-
samt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende.  
 
En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra Göta-
landsregionen (VGR) samt brukarföreträdare har tagit fram förslaget med syfte att un-
derlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den en-
skilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Doku-
mentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan 
mellan parterna.  
 
Utgångspunkten med organiserat integrerat arbete är att individens/målgruppens be-
hov är av sådan karaktär att det krävs att olika vård- och stödgivare samverkar i ett in-
terprofessionellt samarbete. Arbetet sker utifrån integrerade arbetssätt där flera olika 
professioner arbetar utifrån överenskommen metodik. Insatserna anpassas till indivi-
den/målgruppen. Insatserna kan integreras inom och mellan huvudmännen samt ge-
nomföras parallellt och samtidigt. 
 
Inriktningsdokumentet innebär ändrade arbetsformer där parterna bör komma överens 
om vilka personalresurser som verksamheten ska förfoga över. Varje huvudman äger 
sin egen personal som verkar inom respektive ansvarsområde. Inriktningsdokumentet 
ger inget förslag på vilken ekonomisk fördelning, i termer av kronor eller procent, som 
ska göras i olika former av organiserat integrerat arbete, vilket försvårar bedömningen 
av vilka ekonomiska konsekvenser förslaget kommer att innebära för Öckerö kommun.   
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, Remissvar – Länsgemensamt inriktnings-dokument för or-
ganiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, miss-bruk och beroende, 
2019-11-12 
Bilaga 2: Remiss - Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna 
i Västra Götaland kring Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende, 2019-05-03 
Bilaga 3: Missiv - Synpunkter på förslag till Inriktningsdokument för organiserat inte-
grerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, 2019-08-29 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  72 Dnr: 0100/19  
   
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat 
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, med tilläg-
get att det efterfrågas ett förslag på ekonomisk fördelningsmodell, utifrån olika former 
av organiserat integrerat arbete, att ta ställning till. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Expediering av beslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund – cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se  
Socialnämndens diarium - diarium.soc@ockero.se  
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Verksamhetschef IFO/FH, Socialförvaltningen 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  73 Dnr: 0095/19  
   
 
Förändrad beslutshantering inom området medicintekniska 
produkter 
 
Västkoms (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) styrelse fattade 2019-
06-18 beslut angående beslutshantering inom området medicintekniska produkter, se 
protokoll § 16. Västkom beskriver kommunernas beslutsprocess kring förändringar i 
Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel som otydlig och orimligt komplicerad.  
 
Idag tas förändringar av riktlinjer i handboken upp i Beredningsgruppen handbok och 
sortiment samt i Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Därefter rekommende-
rar Västkoms styrelse kommunerna att fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i 
handboken fastställs idag av utsedd ansvarig i respektive kommun efter rekommendat-
ion från Ledningsrådet för medicintekniska produkter.  
Nu föreslås en förändring. 
 
Förslaget är att beslut om riktlinjer framöver tas av Västkoms styrelse och beslut om 
produktanvisningar av Västkoms direktör. Styrelsen kan i sin tur delegera beslut om 
riktlinjer till direktören. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, Förändrad beslutshantering inom området medicintekniska 
produkter, 2019-11-07 
Bilaga 2: Beslutshantering inom området medicintekniska produkter, GR, 2019-08-27 
Bilaga 3: Protokollsutdrag § 78, GR, 2019-09-27 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Öckerö kommun ställer sig bakom förslag till förändrad beslutprocess gällande beslut 
om riktlinjer samt att beslut om förändringar i produktanvisningar från och med den 1 
oktober 2019 fattas av Västkoms direktör. 

 

Expediering av beslut 
Västkom (Thomas Jungbeck) 
Göteborgsregionens kommunalförbund (Gunnel Rydberg) 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  74 Dnr: 0103/19  
   
 
Yttrande angående förlängning av avtal för samverkande sjuk-
vård 2020-2021 
 
Öckerö kommun och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har idag ett avtal om sam-
verkande sjukvård. I Samverkande sjukvård ingår kommunal hälso- och sjukvård, pri-
märvård, 1177/Vårdguiden, ambulanssjukvård och annan länssjukvård som mobila 
vårdteam. Det gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan i sjukvår-
den, för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgäng-
liga resurser på bästa sätt. Vi har inom ramen för samverkande sjukvård både 1177- och 
assistansuppdrag dygnet runt. Detta uppdrag medför en stor trygghet för samtliga 
kommuninvånare. 
För åtagandet i Samverkande sjukvård har Öckerö kommun fått en fast ersättning på 
400 000 kr per år. Utöver den fasta ersättningen tillkommer en ersättning per uppdrag. 
 
Inför avtalsperioden 2020-2021 har dock Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ändrat 
kommunens förutsättningar genom att sänka ersättningen med 100 000 kr. Anledning-
en är att Öckerö kommun enbart tar sig an uppdraget ”I väntan på ambulans” (IVPA) 
mellan klockan 08.00-22.00. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden anger att ersätt-
ningen kan öka med 100 000 kr genom Öckerö kommun utökar uppdraget IVPA till att 
gälla dygnet. Detta är och har inte varit möjligt eftersom Öckerös samtliga tio öar be-
mannas nattetid av en ensam sjuksköterska. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-19 
Bilaga 2: Avtal samverkande sjukvård i Öckerö kommun 2020-2021, 2019- 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrandet till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef 
Jessica Vedlund, Administrativ chef 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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SN §  75   
   
 
Information och övriga frågor 
 

1. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende. (Dnr 009/19) 
Beslut om särskilt boende som inte verkställts fram till och med 2019-11-11 re-
dovisades. 
 

2. Uppföljning av samt information om medborgarlöften 
Tora Wilhelmsson, vik folkhälsoutvecklare, informerade om hur det har gått 
med 2019 års medborgarlöften så här långt, och arbetet med 2020 års medbor-
garlöften. Medborgarlöften för 2019 kommer man i stort sett lyckas uppfylla. 
Underlag för medborgarlöften 2020 har samlats in genom medborgardialoger 
och webbenkäter. 
 

3. Temaområden för socialnämnden 2020 
Jessica Vedlund, administrativ chef, informerade om att socialförvaltningen 
från och med 2020 tänkte rapportera uppföljning på fyra olika temaområden. 
Vilka dessa områden kommer bli kommer presenteras framöver. 
 

4. Uppföljning av personalförsörjning 
Malin Tisell, socialchef, informerade om att sjuktalen hade ökat något jämfört 
med förra året.  
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, informerade om att inga föränd-
ringar skett sedan förra rapporteringen. 
 

5. Rapport från presidiedialogen 
Sandra Svensson, ordförande, rapporterade från senaste presidiedialogen med 
HSN V, vilken hon närvarade på tillsammans med Ronald Caous (S) och Malin 
Tisell. Sandra informerade om 
- Mini-Maria 
- Avtal om ungdomsmottagning 
- Uppsökande tandvård 
- Sökta investeringsmedel för ensamhet bland äldre 
- BUP och BNK 
- Lägesrapport om uppdrag gällande samverkande sjukvård. 

 
6. Yttrande till IVO 

Sandra Svensson, ordförande, informerade om det ordförandebeslut hon skrev 
under och godkände förvaltningens tjänsteutlåtande avseende ett yttrande till 
IVO. Yttrandet är översänt till IVO. 

 
7. Förvaltningschefen informerar 

Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, informerade om arbetet med Sol-
höjden Södra. 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, informerade om arbetet med 
Krabban, vars invigning troligtvis sker någon gång i vår. 
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SN §  75   
   

8. Uppdrag till förvaltningschefen 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att besvara följande frå-
gor. 
 
- Vad gör vi i socialnämnden för att minska psykisk ohälsa bland unga? 
- Vad gör vi i socialnämnden för att samverka med skolan för att förebygga 

missbruk och vandalism för ungdomar? 
- Har vi någon beredskap för hur vi hanterar hedersrelaterat våld? 
- Socialnämnden önskar siffror på överanställningen inom nämndens verk-

samheter. 
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SN § 76 Dnr: 0070/19  
   
 
Redovisning av särskilda delegationsbeslut 
 
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
i enlighet med socialnämndens delegationsordning. 
 
Beslut enligt kommunallagens 13:e kapitel samt delegationsbeslut enligt 6 kap 39 § som 
ska överklagas genom laglighetsprövning ska redovisas för socialnämnden. Övriga be-
slut redovisas för socialnämndens individutskott. Redovisningen innebär inte att 
nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten, utan sker i rent informativt 
syfte.  
 
Beslut enligt under perioden 2019-10-24 – 2019-11-13 redovisas för Socialnämnden. 
 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
Inget att rapportera 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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