
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 
                                              Sammanträdesdatum    
                                                                                                              2022-02-10      
 
Plats och tid Distans, klockan 08.30 – 11.30 
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Kerstin Hirmas (V)  
 Martina Lindqvist (KD) Thomas Wijk (S) §1 
 Björn Johansson (M) Ronald Caous (S)  
 Helena Larsson (L)  
 
     
Tjänstgörande ersättare Carina Wallhult (KD) ersätter Jan-Eric Bäck (KD) 
 Philip Larsson (M) ersätter Maja Östling under § 7 
 Lisbeth Schmauch (M) ersätter Jim Adolfsson (M) 
 Antoinette Aguilar Sedelius (MP) ersätter Thomas Wijk §2-7 
  
Övriga närvarande  
Ersättare  Maja Östling (KD), Antoinette Aguilar Sedelius (MP), Gunnar Ånskog (L)
   
 
Tjänstemän  Emma Stadenfeldt, nämndsekreterare 
  Malin Tisell, socialchef 
  Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH  
  Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
  Peter Eriksson, räddningschef  
  Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare 
  Jessica Vedlund, enhetschef socialförvaltningen 
  Tannaz Ghaderi, enhetschef Juridik HR Kommunikation 
   
Justering 
Justerare  

Plats Distans 

Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................. 
   Emma Stadenfeldt 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson (M) 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Martina Lindqvist (KD) 
 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2022-02-10 
 
Datum för anslags 2022-    Datum för anslags  2022- 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2022-02-10 2 

   
   
SN § 1   
 
Uppföljning efter december 2021 

 
 

 
Under år 2021 har arbetet med mandatmålen fortsatt och av de 12 mål som till-
delats förvaltningen är bedömningen att måluppfyllelse kommer att nås i elva av 
tolv mål. Kvalitén i verksamheterna är god och arbetet som utförts kring det be-
skrivs i varje verksamhetsområdes kvalitetsredovisning.  
 
Drift  
Uppföljningen efter december månad visar ett resultat på +1 520 tkr jämfört 
med budget.  
 
Investering  
Uppföljningen efter december månad visar ett resultat på + 5 923 tkr jämfört 
med budget. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse 2022-01-26 
Bilaga 2: Uppföljning efter december 2021 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner årsbokslutet för 2021 och överlämnar ärendet till 
Kommunstyrelsen. 
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SN § 2 SN 0003/22  
 
Demokratiforum 2022 
 
 
 
Inför Demokratiforum 2022 så skall en politiker ifrån varje parti närvara. När-
varar någon politiker ifrån socialnämnden utgår arvode. 
 
Datumen för demokratiforum är 29 mars, 12 maj och 17 november. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 
 
 
Socialnämndens beslut 
1. Tre Demokratiforum ska genomföras för högstadie- och gymnasieelever där 
politiker från partier representerade i kommunfullmäktige bjuds in att delta. 

2. Arvode utgår till ledamöter och ersättare som deltar under Demokratiforum 
2022 datumen 29 mars, 12 maj och 17 november.  
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SN § 3 SN 0006/22  
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, period 
2020-10-01 - 2020-12-31 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verk-
ställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdö-
mande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommun-
revisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda ruti-
ner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan person-
uppgifter.  
 
Rapportering för perioden 2021-10-01 - 2021-12-31 visar att Socialnämnden har 
totalt sex ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  

 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse 2022-01-27 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering för kvartal fyra (period 2021-10-01 - 2021-12-31) visar att Social-
nämnden har totalt sex ärenden att anmäla, ett av dessa fem ärenden gäller be-
slut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende 
biträde av kontaktperson, där beslutet nu har verkställts. 
 
Resterande fem avser ärenden där insatsen inte kunnat verkställas senast tre 
månader efter att beslut om insats har godkänts. Två av dem gäller beslut enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende biträde av 
kontaktperson och avlösarservice i hemmet. De andra tre gäller beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) där ett avser beslut om kontaktperson och två avser sär-
skilt boende för äldre.  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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SN § 4 KS 0169/21  
 
Svar på motion inrätta en kommunal äldreombudsman 
 
 
Socialdemokraterna Roland Caous och Thomas Wijk har den 4 november 2021 
lämnat in en motion till Kommunfullmäktige om att inrätta en kommunal 
Äldreombudsman. Motionärerna refererar till tidigare gjorda sociologiska stu-
dier om äldres inflytande och påverkansmöjlighet. Åldrandet bidrar till sociali-
seringen till en uppdelning i “oss” och “dem” kan leda till utanförskap och en 
känsla av underlägsenhet och beroende. Motion ställarna hänvisar även till en 
proposition 2019 där föreslås en Äldreombudsman (ÄO) vilket dock avvisades 
av såväl socialutskott som kammaren. Detta har dock varit en drivande process 
och idag återfinns en ÄO i ett stort antal kommuner. 
 

Beredning 
Förvaltningen har genom omvärldsbevakning erfarit att det finns kommuner i 
landet som har en funktion motsvarande äldreombudsman. Mestadels handlar 
det om större kommuner som har behov av den typen av funktion. Det före-
kommer två inriktningar, dels en funktion på strategisk nivå som representerar 
invånare över 65 år, dels en operativ funktion med fokus på äldreomsorg. I 
dessa roller ingår bland annat att ta emot och sammanställa synpunkter och kla-
gomål.  
 
Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen har att följa SOSFS 2011:9, Social-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. I enighet med myndigheternas serviceskyldighet finns redan i 
dag krav på att efter behov vara den enskilda behjälplig med att ta tillvara sina 
intressen. Äldre som behöver stöd i vilka insatser kommunen erbjuder eller stöd 
i kontakten med andra myndigheter kan vända sig till biståndshandläggarna 
inom äldreomsorgen. I Öckerö kommun har även anhörigsamordnare och de-
menssköterska en rådgivande roll. Möjligheten att framföra klagomål finns på flera 
sätt. Dels genom att personalen enligt Socialtjänstlagen har skyldighet att anmäla miss-
förhållanden enligt ”Lex Sarah” och Lex-LSS och dels genom ”Lämna syn-
punkter och klagomål” finns både i blankettform och som webbaserat verktyg 
via www.ockero.se. Lagstiftningen tar sikte på den beroendeställning som den 
hjälpbehövande kan känna och ställer härvidlag krav på avvikelsehantering när 
det felar i verksamhetsutövningen 
 
En enskild som har många kontakter med olika instanser till exempel social-
tjänsten och regionen kan få hjälp att samordna sina kontakter genom SIP 
(samordnad individuell plan) Syftet med SIP är att främja god vård och omsorg 
för individer som behöver insatser från flera huvudmän.  
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SN § 4 KS 0169/21  
 
 

Det kommunala pensionärsrådet (PHR) träffar förvaltningens representanter 
regelbundet och kan lyfta frågor, förslag och synpunkter som kan skickas vidare 
till berörda förvaltningar inom kommunen.  

 

Bedömning 
Sammantaget bedöms att det inte föreligger ett behov att anställa eller inrätta en 
äldreombudsman utan att motsvarande uppgifter kan hanteras inom ordinarie 
verksamhet och på så sätt ge äldre den service de är berättigade till. Den som 
behöver stöd i vilka insatser kommunen erbjuder eller stöd i kontakten med 
andra myndigheter kan vända sig till Socialförvaltningen. Inom kommunen och 
förvaltningen finns också flera möjligheter att framföra synpunkter på verksam-
heten. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse 2022-01-26 
Bilaga 2: Motion ifrån Socialdemokraterna att inrätta en kommunal äldreom-
budsman 2021-11-04 
 
Förslag på sammanträdet 
Ronald Caous (S) yrkar på att motionen skall bifallas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt 
Ronald Caous (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

 
 
Socialnämndens beslut 
 
Motionen avstyrks 
 
Reservationer 
Ronald Caous (S) reserverar sig mot beslutet 
Thomas Wijk (S) reserverar sig mot beslutet 
Antoinette Aguilar Sedelius (MP) reserverar sig mot beslutet 
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SN § 5 SN 0199/21  
 
Svar på motion avseende arbetsskor 
 
 
Att arbeta inom vård och omsorg är många gånger ett fysiskt tungt arbete som 
sliter på kroppen. Bra skor bidrar till att undvika fallolyckor och minska förslit-
nings- och belastningsskador och ökade sjukskrivningstal skriver Socialdemo-
kraterna i Öckerö kommun i sin motion om arbetsskor till personalen inom vård 
och omsorg. I motionen föreslår de att vård och omsorgspersonalens fria ar-
betskläder utökas till att även inkludera fria arbetsskor och att en lämplig 
summa avsätts utöver kostnaden för arbetskläder. 
 
Yttrande 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till motionens intention. Det pågår sedan 
våren 2021 ett arbete att se över möjligheten att inkludera arbetsskor i kostna-
den för arbetskläder. Socialförvaltningen har därför under hösten gjort beställ-
ningar på arbetsskor men leveransen har ej ankommit på grund av materialbrist 
hos leverantören. Under våren kommer socialförvaltningen att uppdatera ruti-
nerna och riktlinjerna gällande arbetskläder. Med anledning av att det redan 
genomförs ett arbete i linje med motionens intention är socialförvaltningens 
bedömning att motionen anses besvarad.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Bilaga 2: Motion ifrån socialdemokraterna gällande arbetsskor 2021-11-29 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden anser motionen besvarad.  
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SN § 6 Dnr SN 0002/22  
 
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.  
 
Delegationsbeslut under perioden 2021-12-06 – 2022-02-03 redovisas för Socialnämn-
den. 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
 

• Ordförandebeslut om alkoholservering avseende ägarskifte, 2022-01-03 

• Ansökan om alkoholservering ägarbyte, 2021-12-29 

• Beslut om alkoholtillstånd, 2022-01-11 

• Remiss i ärende rörande alkoholservering, 2022-01-03 

 

 

 
Socialnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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SN § 7   
   
 
Information och övriga frågor 

 
a. Covid-19 

Malin Tisell, förvaltningschef förklarar läget om hur Covid-19 har varit över jul. 

Vi har fått svårt bemanningsläge och stora personalbortfall på grund av hög 

smittspridning. Förvaltningen har varit tidiga att vaccinera alla vårdtagare och 

brukare. 

b. Redovisning av särskilda delegationsbeslut  

Emma Stadenfeldt, nämndsekreterare, informerar om särskilda delegationsbe-

slut för den aktuella perioden, se §6. 

c. Hemtjänsttimmar 

Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, redogör för att förvaltningen kom-

mer att rapportera hemtjänsttimmarna kvartalsvis i fortsättningen. 

d. Uppföljning av personalförsörjning 

Arto Niskala, enhetschef informerar om att det är hög sjukfrånvaro till följd av 

Covid-19 pandemin. 

Angelica Francisca, enhetschef informerar om att det är hög sjukfrånvaro till 

följd av Covid-19 pandemin. 

Peter Eriksson, enhetschef informerar om hög sjukfrånvaro men nu är det full 

bemanning. Jessica Vedlund informerar om sjukfrånvaro men läget är fortsatt 

stabilt, många kan jobba hemifrån. 

e. Förvaltningschefen informerar  

Malin Tisell, socialchef, informerar om den allmänna lägesstatusen inom för-

valtningen.  

f. Övriga frågor  

 

Gunnar Ånskog (L) ställer en fråga kring Hässlavägens gruppboende. Förvalt-

ningen svarar.  
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SN § 7, fortsättning   
   
 

Antoinette Aguilar Sedelius (MP) ställer två frågor till Malin Tisell angående 

hälsosamma scheman och kompetensutvecklingen. Malin Tisell och förvaltning-

en svarar. 

 

Informationen noteras till protokollet. 
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