
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2019-12-19   1(16)       
 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12:00  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Björn Johanson (M) 
 Jan-Eric Bäck (KD)§§ 78-87  
 Helena Larsson (L) Jim Adolfsson (M)  
 Thomas Wijk (S) Kerstin Hirmas (V) 
    
Tjänstgörande ersättare Carina Wallhult (KD) för Jan-Eric Bäck (KD), § 77 
 Tommy Andersson (S) för Thomas Wijk (S) 
Övriga närvarande  
Ersättare  Philip Larsson (M) Staffan Dahlbäck (SD) 
  Gunnar Ånskog (L) Viveka Schmid (V) 
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef, 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS, 
 Jessica Vedlund, Enhetschef Förvaltningsstöd och utveckling 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
 Rebecka Jonsson, ekonom, §§ 77, 81 
 Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare socialförvaltningen, §§ 77, 81 
 Christina Utbult Appelqvist, socialsekretersare, § 86 
 Emma Lantz, enhetschef socialkontoret § 86 
 Nils Hjort, nämndsekreterare, 
 
Justering 
Justerare Jim Adolfsson 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Nils Hjort 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Jim Adolfsson 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2019-12-19 
Datum för anslags 2019-12-      Datum för anslags 2020-01 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 
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Socialnämnden 2019-12-19 2 

   
   
SN §  77 Dnr: 0104/19  
   
 
Uppdragshandling 2 inklusive budget 2020 
 
I enlighet med fullmäktiges beslut (2016-12-15) om ”Årsplan för ledning och styrning” 
ska nämnden besluta om uppdrag 2 inklusive budget. 
 
Nytt i uppdragshandlingen för IFO/FS är att Etablering- och Arbetsmarknad ingår un-
der verksamhetsområdet samt nytt i uppdraget för Förvaltningsstöd och utveckling är 
att vaktmästeriet ingår i enheten.  
 
Uppdragshandlingarna har arbetats fram i dialog med respektive verksamhet inom 
Äldreomsorg (ÄO) och Individ och Familjeomsorg/Funktionsstöd (IFO/FS).  
Prioriteringar har gjorts gällande vilka mandatmål med tillhörande satsningar som ska 
genomföras under år 2020 och vilka som ska arbetas vidare med under kommande år. 
  
Verksamhetscheferna har tillsammans med respektive ledningsgrupp prioriterat sats-
ningar utifrån tilldelad budget för år 2020 och samverkat ärendet på respektive LSG. 
Likaså har enheten Förvaltningsstöd och utveckling (tidigare Administrativa enheten) 
samt Räddningstjänsten arbetat med uppdragshandling och budget i samverkan på 
respektive enhets APT. 
 
Ekonomi  
Budget 2020, per ansvar och verksamhet, bygger på 2019 års budget. Inför 2020 har 
Socialnämnden fått en ökad budgetram med motsvarande hyran för Södra Solhöjden ( 
10 400 tkr) samt kapitalkostnader ( 300 tkr). Socialnämnden har även fått målgrupps-
förändringspengar (211 tkr) samt en uppräkning av 2019 års budget med 1% ( 2 699 
tkr). En förändring av personalomkostnadspålägget har också kompenserats med en 
ökad budgetram ( 1 537 tkr). För att täcka löneökningar och andra kostnadsökningar 
inom de olika verksamhetsområdena har den centrala bufferten lösts upp och delats ut 
till verksamheterna. Förändringar inom Socialförvaltningen för att få en budget i balans 
presenteras i bilaga. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-10 
Bilaga 2: Förändringar inför Budget 2020  
Bilaga 3: Uppdragshandling för: 
Bilaga 4: Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg/Funktionsstöd 
Bilaga 5: Verksamhetsområdet Äldreomsorg  
Bilaga 6: Räddningstjänsten 
Bilaga 7: Förvaltningsstöd och utveckling 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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SN §  77 Dnr: 0104/19  
   
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på uppdrag 2 inklusive budget. 

 
 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef  
Arto Niskala, Verksamhetschef ÄO 
Angelica Francisca, Verksamhetschef IFO/FS  
Peter Eriksson, Räddningschef 
Jessica Vedlund, Enhetschef för Förvaltningsstöd och utveckling 
Rebecka Jonsson, ekonom. Ekonomienheten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  78 Dnr: 0105/19  
   
 
Verksamhetsplan 2020 och intern kontrollplan 
 
Varje år formulerar socialförvaltningen en verksamhetsplan som dels syftar till att besk-
riva förutsättningar för verksamheten så som lagar, strategier, planer policys etc. men 
som också syftar till att vara ett strategiskt dokument där förvaltningen kan beskriva 
viktiga strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa. Utöver 
verksamhetsplanen finns också den interna kontrollplanen som socialnämnden beslu-
tar om. Den interna kontrollplanen är en riskbedömning på utvalda kritiska risker un-
der socialnämndens verksamhetsområde. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-06 
Bilaga 2: Verksamhetsplan för socialnämnden 2020, 2019-12-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner den framtagna interna kontrollplanen för 2020. 

Socialnämnden noterar informationen om verksamhetsplan 2020. 

 

Expediering av beslut 
Malin Tisell, förvaltningschef 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH 
Jessica Vedlund, enhetschef förvaltningsstöd och utveckling 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
Peter Eriksson, räddningschef 
Ruth Lissledal Verksamhetsutvecklare 
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SN §  79 Dnr: 0093/19  
   
 
Remissvar till kommunstyrelsen, näringslivsstrategiskt pro-
gram 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut den 18 december 2018 att Öckerö kommun ska ta fram 
ett näringslivsstrategiskt program för perioden 2020 – 2035. Programmet ska omfatta 
tydliga insatsområden, strategier och mål.  
 
Göteborgs stad gav år 2017 BRG (Business Region Göteborg) uppdraget att ta fram ett 
näringslivsstrategiskt program för staden som skall gälla från 2018 – 2035.  
Göteborgs program har en målbild för regionen att minst 120 000 nya jobb skapas till 
2035, varav 900 nya jobb ska skapas i Öckerö kommun. Det övergripande målet för 
Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program är att skapa förutsättningar för minst 
900 nya jobb.  
 
Näringslivsstrategiska programmet ska beskriva hur Öckerö kommun ska arbeta med 
strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Program-
met innehåller en långsiktig målbild, ett övergripande mål, delmål och indikatorer ur de 
sex identifierade insatsområdena samt strategier för respektive insatsområde. 
 
Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Öckerö kommuns samlade arbete 
gentemot näringslivet och skapa goda förutsättningar för företagande. I programmets 
perspektiv ligger också ett ömsesidigt beroende och ett bra samarbetsklimat mellan alla 
kommuner i Göteborgsregionen. Programmets målbild uttrycker kommunens viljein-
riktning för vad som kan uppnås genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling 
till år 2035. Programmet är framtaget i nära dialog med näringsliv, lokala företagsför-
eningar, akademi, regionala aktörer med kopplingar till näringslivet, politiker, samt 
kommunens förvaltningar och kommunala bolag som har täta kontakter med näringsli-
vet.  
 
Utifrån de utmaningar som Öckerö kommun och regionen står inför, samt de priorite-
ringar som framkommit under dialogarbetet med utvalda representanter, har sex stra-
tegiska utvecklingsområden identifierats. Dessa områden är: kompetensförsörjning, 
attraktionskraft, infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, 
företagsklimat och innovationskraft. En handlingsplan kommer att tas fram för de ut-
valda utvecklingsområdena.  
 
Besök- och Näringslivsenheten har det övergripande ansvaret för programmets genom-
förande och uppföljning, en uppföljning som kommer att ske i samband med revidering 
och redovisning av måluppfyllelse, till kommunstyrelsen vart femte år.  
Efter att Kommunstyrelsen antar programmet, vilket planeras ske under första kvarta-
let år 2020, påbörjas arbetet med handlingsplanerna för respektive strategiutvecklings-
område med berörda enheter. 
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SN §  79 Dnr: 0093/19  
   
 
Då utvecklingsområdena berör enheter inom Socialförvaltningen, föreslås det att Soci-
alförvaltningen ska ingå i arbetsgrupper för att ta fram handlingsplaner kring områ-
dena: kompetensförsörjning, företagsklimat och innovationskraft. Socialförvaltningen 
ställer sig bakom det framtagna förslaget på Öckerö kommuns Näringslivsstrategiska 
program. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-05 
Bilaga 2: Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program 2019-2022 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner det framtagna näringslivsstrategiska program 2019-2035. 

 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Ronald Johansson, näringslivschef 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef  
Arto Niskala, Verksamhetschef ÄO 
Angelica Francisca, Verksamhetschef IFO/FS  
Peter Eriksson, Räddningschef 
Jessica Vedlund, Enhetschef för Förvaltningsstöd och utveckling 
Ruth Lissledal Verksamhetsutvecklare 
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SN §  80 Dnr: 0108/19  
   
 
Antagande av sammanträdesplan för Socialnämnden år 2020 
 
En förteckning över sammanträdes- och beredningsdagar 2020 för Socialnämnden har 
upprättats för antagande av Socialnämnden. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens hemsida 
för allmänheten att ta del av. 
 
Sammanträdesplanen har utarbetats i samråd med ekonomienheten samt övriga 
nämnders sekreterare. Antalet sammanträden och datumen för dessa har fastställts 
med hänsyn till andra politiska möten, de ekonomiska prognoserna som behöver 
nämndsbehandlas, samt övriga nämnders sammanträden. Vid behov kan sammanträ-
den tillkomma respektive ställas in. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-05 
Bilaga 2: Sammanträdesplan för Socialnämnden 2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar sammanträdesplanen för 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Expediering av beslut 
Förtroendevalda i socialnämnden 
Gruppledare för respektive parti 
Malin Tisell, förvaltningschef 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH 
Jessica Vedlund, administrativ chef 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
Peter Eriksson, räddningschef 
Rebecka Jonsson, ekonom 
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SN §  81 Dnr: 0109/19  
   
 
Revidering av riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen 
 
Socialtjänstlagen (Sol) är en ramlag som ger kommunerna handlingsutrymme för att 
utforma äldreomsorgen efter lokala förutsättningar och behov. Enligt lagen ska den 
enskilde tillförsäkras skälig levnadsnivå och bistånd ska utgå från en bedömning av den 
enskildes individuella behov. Syftet med riktlinjer för handläggning är att säkerställa 
rättssäkerheten och likabehandling över kommunen när det gäller bedömning och till-
gång till de insatserna som ska erbjudas från socialtjänstens äldreomsorg. Riktlinjerna 
ska därutöver ge stöd och vägledning för biståndshandläggaren i det praktiska arbetet 
med de individuella behovsbedömningar som ska göras i varje enskilt fall. Socialför-
valtningen har upprättat ett förslag till revidering av riktlinjer för biståndshandläggning 
inom äldreomsorgen.  
  
Behovet av att revidera riktlinjerna är föranlett av ny politisk mandatperiod som sträck-
er sig from 2019-2022. Den nuvarande riktlinjen antogs av socialnämnden 2013. Rikt-
linjerna har arbetats fram och vidareutvecklats utifrån socialtjänstlagen, socialstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd samt kommunens mål för äldreomsorgen. 
 
Som socialförvaltningen framhåller i sitt tjänsteutlåtande, har kommunens äldre-
omsorg utvecklats sedan socialnämnden beslöt om de nuvarande riktlinjerna 2013. 
Förvaltningen anser att ett max tak bör införas om hur många timmar hemtjänst kan 
beviljas till den enskilda. I de fall den enskilde har ett mycket stort och varaktigt behov 
av omsorg och eller tillsyn och detta behov överstiger i genomsnitt 120 timmar per må-
nad skall särskilt boende övervägas. Hemtjänst kan maximalt beviljas med 180 timmar 
per månad. När behovet överstiger i genomsnitt 180 timmar per månad skall särskilt 
boende erbjudas och avslag på ytterligare hemtjänst ges. Socialförvaltningens förslag 
till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL inom äldreomsorgen 
innebär i huvudsak förtydliganden för handläggningen av ärenden som omfattas av de 
förändringar och kompletteringar som tillkommit sedan 2013. Föreslagna förtydligan-
den underlättar, enligt förvaltningens mening, biståndshandläggarnas arbete och möj-
liggör mer enhetliga bedömningar inom kommunen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-03 
Bilaga 2: Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Öckerö Kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
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Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar reviderade Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsor-
gen. 

Riktlinjerna träder i kraft 2020-01-01. 

 

Expediering av beslut 
Socialnämnden 
Förvaltningschef, Malin Tisell 
Verksamhetschef äldreomsorgen, Arto Niskala 
Verksamhetschef IFO/funk, Angelica Francisca 
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SN §  82 Dnr:  
   
 
Ändring av hemtjänstbidraget  
 
Öckerö kommun har idag ett hemtjänstbidrag som utbetalas i fem olika nivåer bero-
ende på hur stort behov av stöd den aktuella brukaren har. Bidraget är uppdelat i fem 
olika nivåer utifrån vilken summa poäng man får i en förutbestämd bedömningsmall. 
Upplägget med en mall för bedömning av behov har i grunden till syfte att det skall bli 
så rättvisa bedömningar som möjligt oavsett vilken handläggare som gör bedömningen. 
Bedömningar av hemtjänstbidrag i nuvarande upplägg skapar mycket frustration hos 
brukarna när de inte når upp till de olika nivåerna. Konsekvensen blir att det ekono-
miska får större fokus än den omvårdnad som ska utföras och ges till den enskilde.  I 
nuvarande form är det även svårt att göra bedömningar av hemtjänstbidragets nivå när 
detta oftast behöver kombineras med hemtjänstinsatser. Den ekonomiska förlusten för 
någon med högsta nivå i ett hemtjänstbidrag till att betala full hemtjänstavgift är ca 
7000 kr netto per månad vilket är en mycket stor summa för de flesta pensionärer.  
 
I flera av kranskommunerna till Göteborg har man antingen tagit bort hemtjänstbidra-
get eller förenklat upplägget för bedömning. Mölndal och Kungälv har avskaffat helt 
hemtjänstbidrags liknande insatser. Kungsbacka har tidigare haft ett bidrag med fyra 
nivåer men har nu endast två nivåer (de två högsta nivåerna är avskaffade).  Partille har 
kvar en variant av hemtjänstbidrag där det endast finns en nivå (ca 1000 kr) så att man 
antingen blir beviljad ett hemtjänstbidrag eller inte. Tydliga riktlinjer åskådliggör vilka 
krav som ställs vid beviljandet av bidraget samt när det skall avslutas. 
 
Förvaltningen föreslår att antingen avsluta insatsen hemtjänstbidrag helt genom att 
inte längre bevilja några nya bidrag eller att anamma den modell som Partille kommun 
använder sig av då detta blir mer rättvist och tydligare. Det är fortfarande en summa 
som visar kommunens uppskattning till de som utför ett stort och viktigt arbete i hem-
men. Men bidragets storlek är så pass ringa att den inte skapar ekonomiskt beroende 
och inte äventyrar den personliga ekonomin om man behöver ta stöd utifrån i omvård-
naden av sina anhöriga. Äldreomsorgen föreslår att antingen avsluta insatsen hem-
tjänstbidrag helt genom att inte längre bevilja några nya bidrag eller att anamma den 
modell som Partille kommun använder sig av. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-08 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska avveckla hemtjänstbidraget eller anamma Partille 
kommuns modell. Ordförande finner att nämnden anammar Partille kommuns modell. 
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Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anamma Partille kommuns modell för hemtjänstbidrag 
med 1000 kronor per månad. 
 
Ändringarna träder i kraft 2020-01-01 

 

 

 

Expediering av beslut 
Socialnämnden i Öckerö kommun 
Förvaltningschef, Malin Tisell 
Verksamhetschef äldreomsorg, Arto Niskala 
Verksamhetschef IFO/funktionshinder, Angelica Francisca 
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SN §  83 Dnr: 0097/19  
   
 
Ansökan om verksamhetsbidrag 2020, Hela Människan (RIA) 
 
Hela Människan RIA är en förening som bedriver ett socialdiakonalt arbete för männi-
skor i utsatta livssituationer i Öckerö Kommun, som ägs och drivs av kyrkorna i kom-
munen.  
 
Syftet med föreningens verksamhet är att bistå vuxna som har en missbruksproblema-
tik, arbetslöshet och psykiska funktionshinder genom att erbjuda en nykter miljö och 
stödja till nykterhet och socialt ansvar. På Hönö finns en mötesplats som har öppet 
varje vardag 10.00-14.00 där det erbjuds fika och lunch med ett genomsnitt på 12-14 
personer per dag. RIA gör även hembesök, ger ekonomisk rådgivning och förmedlar 
mat och kläder vid behov, samt ger stöd vid kontakt med myndigheter. 
 
Hela Människan RIA beviljades 386 000 kr för 2019 och ansöker nu om verksamhets-
bidrag med 450 000 kr för år 2020. 
Förvaltningens förslag är att bevilja Hela Människan RIA verksamhetsbidrag med 300 
000 kr för år 2020, som ett led i att anpassa organisationen utifrån tilldelad budget 
2020. 
 
Verksamhetsbidraget innebär en kostnad om 300 000 kr för 2020. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-10 
Bilaga 2: Ansökan om verksamhetsstöd 2020 
Bilaga 3: Verksamhetsberättelse för 2018 
Bilaga 4: Verksamhetsberättelse för 2019 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beviljar Hela Människan RIA verksamhetsbidrag med 300 000 kr för år 
2020. 

 

Expediering av beslut 
Hela människan – RIA 
Verksamhetschef IFO/FS 
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SN §  84 Dnr: 0114/19  
   
 
Ansökan om Verksamhetsbidrag 2020, FUB 
 
FUB Öckerö beviljades 83 000 kr för 2019 och ansöker nu om verksamhetsbidrag med 
105 000 kr för år 2020. Bidraget ska användas till FUB Öckerös löpande fritidsaktivite-
ter för föreningens medlemmar. Syftet med föreningens verksamhet är att ta till vara 
medlemmarnas intresse samt tillgodose barn och ungdomars behov av en meningsfull 
fritid. Utöver detta medverkar föreningen i sociala sammankomster och utbildningar. 
Målet för verksamheten 2020 är att fortsätta med fritidsverksamhet, såsom bad vid 
Hedens By, bowling samt målarkurser samt anordna föreläsningar och möten.  
 
Förvaltningens förslag är att bevilja FUB Öckerö verksamhetsbidrag med 83 830 kr för 
år 2020, vilket ligger inom ramen för villkoren för tilldelning avseende socialnämndens 
övriga verksamheter. 
 
Verksamhetsbidraget innebär en kostnad om 83 830 kr för 2020. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-06 
Bilaga 2: Ansökan om verksamhetsstöd 2020 
Bilaga 3: Verksamhetsberättelse för 2018 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beviljar FUB verksamhetsbidrag om 83 830 kr för år 2020. 

 

Expediering av beslut 
FUB 
Angelica Francisca Verksamhetschef IFO/FH 
Administratör Caroline Lembäck 
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SN § 85   
   
 
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 2019-12-10 re-
dovisades. 
 

2. Uppföljning per november 
Rebecka Johnsson, ekonom, gav en muntlig redogörelse för den ekonomiska 
uppföljningen per november.  
 

3. Information om familjevårdshem 
Christina Utbult Appelqvist, informerade om familjehemsvården och vad en fa-
miljehemssekreterare gör. Hon berättade om familjehem, kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner, vilken roll de fyller och hur det funkar. 
 

4. Rapport från styrgruppen Social välfärd, Göteborgsregionen, kvartal 
4 
Kent Lagrell, ordförande, styrgruppen Social välfärd, Göteborgsregionen, infor-
merade om vad som hänt i styrgruppen under sista kvartalet 2019. Han infor-
merade bland annat om 
- Arbetet med att skapa ett regionalt center för arbete mot hedersrelaterat 

våld 
- Stärkt politisk process i kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor 

 
5. Uppföljning av personalförsörjning 

Lena Olofsson, HR-specialist personalenheten, redovisade procentsatserna för 
sjukfrånvaro för socialförvaltningen under januari – augusti 2019-  
 

 
6. Förvaltningschefen informerar 

Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, informerade om datum för invig-
ning av Solhöjden Södra, satt till 2020-02-26. 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS, informerade om att ÖFAB har på-
börjat markarbete för nytt LSS-boende, som planeras vara klart under första 
kvartalet 2021. 
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SN § 86 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 2019-11-14 – 2019-12-18 redovisas för Socialnämnden. 
 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
Inget att rapportera 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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SN § 87 Dnr: SN 0028/19  
   
 
 
Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
 
 - Inbjudan från Västra Götalandsregionen till ”Tillsammans för fullföljda studier”, 
2020-02-28.  
 
Socialnämnden beslutar att arvode ej utgår för deltagande. 
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