
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2021-04-29     1       
 
Plats och tid Lejonet/distans, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12.20 
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Björn Johanson (M) 
 Jan-Eric Bäck (KD) Kerstin Hirmas (V)   

Thomas Wijk (S)  Helena Larsson (L)   
    
Tjänstgörande ersättare  Philip Larsson (M) för Jim Adolfsson (M) 
 
JÄV  Thomas Wijk § 17 
 
Övriga närvarande  
Ersättare  Viveka Schmid (V) 
  Gunnar Ånskog (L) 
  Birgitta Abrahamsson (MP) 
  Carina Wallhult (KD) 
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef 
 Klara Ivarsson, kommunsekreterare 

Emma Stadenfeldt, registrator/nämndsekreterare 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS  
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg 
 Peter Eriksson, räddningschef 
 Rebecka Johnsson, ekonom §§ 14-5, 20 

Lena Olofsson, HR-specialist § 20 
 Håkan Fransson, drogförebyggare § 20 

Christine Hummelblad, drogförebyggare § 20 
Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare § 20 
Jessica Borgström, enhetschef Bergmans gruppboende, § 20 

  
Föredragande  Nedzad Deumic, Tjörn kommun § 20 
 
Justering 
Justerare Thomas Wijk (S), §§ 14-16, 18-20, Martina Lindqvist (KD), § 17 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................. §§ 14-20 
   Klara Ivarsson 
 
Ordförande   ............................................................................. §§ 14-20 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. §§ 14-16, 18-20 
  Thomas Wijk  
 
Justerare  ............................................................................. § 17 
  Martina Lindqvist 
 
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2021-04-29 
Datum för anslags 2021-04-29          Datum för anslags 2021-05-20 
uppsättande     nedtagande 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

Utdragsbestyrkande 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden 2021-04-29 2 

SN §  14 Dnr: SOC 24/21 

Åtgärdsplan efter februari 2021 

Den ekonomiska rapporten efter februari månad visade på ett underskott om -3 827 tkr 
på helår. På nämnden i mars fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 
att komma tillrätta med underskottet. I prognosen som gjordes efter mars har förvalt-
ningen gjort åtgärder inom ramen för dess uppdrag och lämnar en prognos i balans 
med budget. Åtgärderna som förvaltningen har gjort finns i den ekonomiska rapporten 
efter mars. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
Bilaga 2: Uppföljning efter mars 2021 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden 2021-04-29 3 

SN §  15 Dnr: SOC 0024/21 

Ekonomisk uppföljning per mars 

Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per mars samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 

Drift 
Prognosen visar ett resultat i balans med budget. De mest väsentliga avvikelserna mot 
budget är:   

• Underskott köpt plats inom barn och ungdomsvård
• Överskott särskilt boende äldreomsorg (ej öppnade platser)

Investering 
Prognosen visar ett resultat i balans med budget. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
Bilaga 2: Uppföljning efter mars 2021 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för kän-
nedom. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden 2021-04-29 4 

SN §  16 Dnr: SOC 28/21 

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 
2018-2022 

Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har rekommenderat medlemskommunerna 
att ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Göt-
aland till och med 2022. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Göta-
landsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göte-
borg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland 
annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 
gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.  

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen 
på länsövergripande nivå. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam hand-
lingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. 2019 gjordes en fördjupad analys som 
gav stöd för ett fortsatt arbete och handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 
2022. Bedömningen var att målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra 
skillnad. Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus 
på områden där vi i Västra Götaland vill bli bättre. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-04-14 
Bilaga 2: Protokollsutdrag § 243 – Förbundsstyrelsen GR   
Bilaga 3: Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa 
i Västra Götaland till och med 2022.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden 2021-04-29 5 

SN §  17 Dnr: SOC 26/21 

Svar på remiss: Revidering av renhållningsordning (lokala före-
skrifter för avfallshantering) i Öckerö kommun, dnr SB 0005/21 

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § skall det för varje kommun finnas en renhållnings-
ordning som skall innehålla (1) lokala föreskrifter om hantering av avfall som gäller 
kommunen samt en (2) en avfallsplan. En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen 
minskar avfallet, har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-10. 

Med anledning av ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken beslutade regeringen 
2020-06-16 om en ny avfallsförordning. Syftet var bland annat att genomföra EU-
direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i miljöbalken och huvuddelen 
av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08-01. De nu föreslagna ändringar-
na anses så omfattande att förslaget behöver ställas ut för samråd innan antagande, 15 
kap 42 § miljöbalken. 

Socialnämnden har inget att erinra över ’Revidering av renhållningsordning (lokala 
föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö kommun’ dnr SB 0005/21 och föreslår därför 
Socialnämnden att lämna sitt bifall till förslaget. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-04-13 
Bilaga 2: Renhållningsordning 2021  
Bilaga 3: TU Lokala föreskrifter för avfallshantering i Öckerö kommun 
Bilaga 4: KS 64-21 Revidering av renhållningsordning (lokala föreskrifter för avfalls-
hantering) i Öckerö kommun 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

JÄV  
Thomas Wijk anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till 
kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss ”Revidering av renhållningsordning 
(lokala föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö kommun”. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden 2021-04-29 6 

SN §  18 Dnr: SOC 62/20 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, första kvartalet 2021 

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 Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfull-
mäktige utan personuppgifter.  

Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvar-
talets rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats. Samtliga ärendena som rapporte-
ras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-04-22 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2018-2021 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 

Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Samtliga ärendena som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden 2021-04-29 7 

SN § 19 Dnr: SOC 14/21 

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 2021-03-12 – 2021-04-28 redovisas för Socialnämn-
den. 

Delegationsbeslut att rapportera 
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd, 2021-03-26 

Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden 2021-04-29 8 

SN § 20 

Information och övriga frågor 

1. Information om covid-19
Malin Tisell, socialchef, informerar om läget när det gäller covid-19 och hur so-
cialförvaltningen har anpassat sina verksamheter efter Folkhälsomyndighetens
senaste restriktioner och rekommendationer. Vaccination inom fas 1 är helt fär-
dig och vaccination inom fas 2 och 3 pågår. I dagsläget finns ingen smitta på
kommunens särskilda boende för äldre. Ny statistik kommer varje vecka och
förvaltningen följer statistiken noggrant för att kunna anpassa verksamheterna
och förebygga smittspridning.

2. Drogvaneundersökning 2021
Håkan Fransson och Christine Hummelblad, drogförebyggare, informerar om
drogvaneundersökningen 2021. Undersökningen genomförs årligen på vårter-
minen§ i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät genomförs i ett
tjugotal kommuner i år.

3. Ny överenskommelse Arbetsförmedlingen
Nedzad Deumic från Tjörn kommun informerar om en ny överenskommelse om
samverkan för att förbättra kompetensförsörjning och påskynda personer eta-
blering i arbetslivet. Syftet med överenskommelsen är att utveckla strategiska
och operativa samverkansformer mellan arbetsförmedlingen och de kommu-
nerna som ingår i överenskommelsen.

4. Sjukstatistik 2020
Lena Olofsson, HR-specialist och Rebecka Jonsson, ekonom, informerar om
sjukstatistiken inom socialförvaltningens verksamheter under 2020.

5. Uppföljning av personalförsörjning
Malin Tisell, socialchef, informerar om personalförsörjningen inom socialför-
valtningen och aktuella rekryteringar. Rekrytering inför sommarvikarier pågår.

6. Dialog om förslag på förändrad budget och uppdrag 2022
Nämnden och förvaltningen samtalar om förslag på förändrad budget och upp-
drag inför 2022. Beslut om budget och uppdrag 2022 fattas på nämnden i maj.

7. Förvaltningschefen informerar
Malin Tisell, socialchef, informerarom den allmänna lägesstatusen inom för-
valtningen, ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Peter Eriksson, räddningschef,
informerar om påsken 2021.

8. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende.
Inga beslut om särskilt boende som inte verkställts finns fram till och med 2021-
04-29.
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