
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2020-10-22   1      
 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 11.55  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Jan-Eric Bäck (KD) 
 Helena Larsson (L) Thomas Wijk (S) 
 Kerstin Hirmas (V) 
    
Tjänstgörande ersättare Carina Wallhult (KD) ersätter Björn Johanson (M)  

Philip Larsson (M) ersätter Jim Adolfsson (M) 
 

Övriga närvarande  
Ersättare  Gunnar Ånskog (L)  
  Birgitta Abrahamsson (MP) 
 
Föredragande  Kent Lagrell (M) § 59 
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH 
 Jessica Vedlund, administrativ chef 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
 Peter Eriksson, räddningschef 
 Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
 Emma Lantz, enhetschef socialtjänsten § 59 
 Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare § 59 
 Per Idström, enhetschef/verksamhetsutevcklare § 59 

Marie Andersson, utredare § 59 
 Linn Wass, folkhälsoutvecklare § 59 

Andreas Alderblad, säkerhetssamordnare § 59 
  
Justering 
Justerare Thomas Wijk 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Klara Ivarsson 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Thomas Wijk 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2020-10-22 
Datum för anslags 2020-10-28  Datum för anslags 2020-11-18 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 
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Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 11.55  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Jan-Eric Bäck (KD) 
 Helena Larsson (L) Thomas Wijk (S) 
 Kerstin Hirmas (V) 
    
Tjänstgörande ersättare Carina Wallhult (KD) ersätter Björn Johanson (M)  

Philip Larsson (M) ersätter Jim Adolfsson (M) 
 

Övriga närvarande  
Ersättare  Gunnar Ånskog (L)  
  Birgitta Abrahamsson (MP) 
 
Föredragande  Kent Lagrell (M) § 59 
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH 
 Jessica Vedlund, administrativ chef 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
 Peter Eriksson, räddningschef 
 Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
 Emma Lantz, enhetschef socialtjänsten § 59 
 Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare § 59 
 Per Idström, enhetschef/verksamhetsutevcklare § 59 

Marie Andersson, utredare § 59 
 Linn Wass, folkhälsoutvecklare § 59 

Andreas Alderblad, säkerhetssamordnare § 59 
 
Justering 
Justerare Thomas Wijk 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Klara Ivarsson 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Thomas Wijk 
 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2020-10-22 
 
Datum för anslags 2020-10-22   Datum för anslags  2020-11-12 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 
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Socialnämnden 2020-10-22 3 

   
   
SN §  55 Dnr: SOC 0062/20  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för andra 
och tredje kvartalet, period 2020-04-01 - 2020-09-30 
 
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 2020-09-30 visar att Socialnämnden, under andra och 
tredje kvartalets rapporteringstillfällen, har tio ärenden att anmäla där insatsen inte har 
kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Rapportering för perioden 2020-04-01 - 2020-09-30 visar att Socialnämnden har totalt 
tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter 
beslut om insats. Sex ärenden som rapporterats är insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Fyra ärenden som rapporterats är bistånd 
enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-10-15 
Bilaga 2: Utveckling IVO statistik 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering för kvartal två och tre, period 2020-04-01 - 2020-09-30, visar att Social-
nämnden har totalt tio ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast 
tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Sex ärenden gäller beslut enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och fyra ärende gäller be-
slut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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SN §  56 Dnr: SN 0089/20  
   
 
Antagande av sammanträdesplan för Socialnämnden och Soci-
alnämndens individutskott år 2021 
 
En förteckning över sammanträdes- och beredningsdagar 2021 för Socialnämnden och 
Socialnämndens individutskott har upprättats för antagande av Socialnämnden. 
 
De godkända sammanträdesplanerna kommer att publiceras på kommunens hemsida 
för allmänheten att ta del av. 
 
Sammanträdesplanerna 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 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08 
Sammanträdesplan för Socialnämnden 2021 
Sammanträdesplan för Socialnämndens individutskott 2021 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens och socialnämndens individutskotts sammanträdesplaner för 
2021 antas. 
 

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 §  57 Dnr: SN 0100/20  
   
 
Svar på remiss från GR rörande länsgemensamt inriktningsdo-
kument för organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
 
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020, har 
förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för perso-
ner med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. Detta länsgemensamma 
inriktningsdokument utgör gemensam grund för kommunernas och VGR: s organise-
rade integrerade arbete och belyser struktur och innehåll som behöver beaktas när ett 
integrerat arbete ska organiseras. Dokumentet ska underlätta utveckling och kvalitets-
säkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med sammansatta behov inom området psy-
kisk ohälsa, missbruk och beroende när behoven behöver tillgodoses genom insatser 
från båda huvudmännen.   
 
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. 
 
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden ställer sig bakom ”Inriktnings-
dokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende”.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-10-12 
Bilaga 2:Protokollsutdrag § 151, Förbundsstyrelsen GR 200508 - Inriktningsdokument 
för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Göta-
landsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
Bilaga 3: Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra 
Götaland kring Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, miss-
bruk och beroende 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
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        6 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom ”inriktningsdokument för organiserat integre-
rat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende”. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
Expediering av beslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Socialnämndens diarium - diarium.soc@ockero.se  
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Verksamhetschef IFO/FS, Socialförvaltningen  
 

mailto:diarium.soc@ockero.se
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SN § 58 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 kommunallagens 13:e kapitel samt delegationsbeslut enligt 6 kap 39 § un-
der perioden 2020-09-24 – 2020-10-22 redovisas för Socialnämnden. 
 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
Inget att rapportera 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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SN § 59   
   
 
Information och övriga frågor 
 

 
1. Rapport från sociala utskottet inom GR 

Kent Lagrell (M) informerar om senaste mötet från styrgruppen för socialväl-
färd.  

 
2. Sociala risker med anledning av konsekvenser av Coronapandemin 

Emma Lantz, enhetschef socialtjänsten, informerar om tendenser och sociala 
risker med anledning av Coronapandemin. 

 
3. Tema – Projekt ökad närvaro 

Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare och Per Idström, enhetschef, infor-
merar om projektet ökad skolnärvaro som är ett samarbete mellan socialförvalt-
ningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  
  

4. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen – en del av öppna jämförelser 
Marie Andersson, utredare, informerar om vad de äldre tycker om äldreomsor-
gen inom både hemtjänst och särskilt boende.  

 
5. Uppföljning av medborgarlöften 

Linn Wass, folkhälsoutvecklare och Andreas Alderblad, säkerhetssamordnare, 
informerar om uppföljning av medborgarlöften med fokus på trafiksäkerhet.  
 

6. Ekonomisk uppföljning  
Malin Tisell, socialchef, informerar om det ekonomiska läget inom Socialför-
valtningens verksamhetsområden.  
 

7. Förvaltningschefen informerar inklusive covid-19 
Malin Tisell, socialchef, informerar om läget när det gäller covid-19, samt om 
nuläget i förvaltningen, ekonomiskt och för verksamheten. Ett beredskapslager 
ska inrättas för att öka beredskapen inom kommunen. Jessica Vedlund, enhets-
chef, informerar om en personuppgiftsincident som inträffat inom förvaltningen 
och har rapporterats till Datainspektionen.  

 
8. Personalförsörjning 

Malin Tisell, socialchef, informerar om personalförsörjning. 
 

9. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende.  
Beslut om särskilt boende som inte verkställts fram till och med 2020-10-21 re-
dovisas för nämnden.  
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