
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2020-04-23    
        
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 11:45  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Thomas Wijk (S) 
    
Tjänstgörande ersättare Philip Larsson (M) för Björn Johanson (M) 
 Carina Wallhult (KD) för Jan-Eric Bäck (KD) 
 Gunnar Ånskog (L) för Helena Larsson (L) 
 Staffan Dahlbäck (SD) för Jim Adolfsson (M) 
 Birgitta Abrahamsson (MP) för Kerstin Hirmas (V) 
Övriga närvarande  
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef, §§ 19-29 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS, §§ 19-29 
 Jessica Vedlund, administrativ chef, §§ 19-29 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 19-29 
 Peter Eriksson, räddningschef, §§ 19-29 
 Rebecka Jonsson, ekonom, §§ 19, 20, 29 
 Emma Lantz, Enhetschef socialförvaltningen, §§ 21, 22 
 Emma Nordhammer,1:e socialsekreterare, §§ 21, 22 
 Malin Bryngelhed, 1:e socialsekreterare, §§ 21, 22 
 Håkan Fransson, Drogförebyggare, §§ 29 
 Linn Wass, Folkhälsoutvecklare, §§ 29 
 Andréas Alderblad, Säkerhetssamordnare, §§ 29 
 Nils Hjort, Nämndsekreterare, §§ 19-29 
 
  
Justering 
Justerare Omedelbar justering 

 
Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................. Paragraf  23, 27 
   Nils Hjort 
 
Ordförande   Sandra Svensson 
 
Justerare  Omedelbar justering 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2020-04-23 
 
Datum för anslags 2020-04-23  Datum för anslags 2020-05-14 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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SN §  23 Dnr: SOC 0046/20  
   
 
Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med gransk-
ningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och ut-
bildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och synpunkter som avsåg 
kompetensförsörjning och som uppmärksammades i granskningen av målstyrning och 
kompetensförsörjning 2016. Granskningen är baserad på kommunens styrande doku-
ment Kompetensförsörjningspolicy 2018-2022 som antogs av Kommunfullmäktige i 
april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som lämnades 
2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har tillkommit och 
nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen efterfrågar kom-
munens yttrande med anledning av rekommendationer och vidtagna åtgärder. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-19 
Bilaga 2: Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning, 2020-03-09 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 

Förslag till yttrande, daterat den 2020-03-09, antas och skickas till kommunrevisionen 
och kommunfullmäktige som socialnämndens svar på granskningen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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SN §  27 Dnr: SOC 0056/20  
   
 
Ändring av Socialnämndens reglemente avseende deltagande 
på distans 
 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämndernas 
sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om deltagande på 
distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfullmäktige tar in föreskrif-
ter om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska förutsättning-
arna för att kunna införa en ordning med deltagande i nämndernas sammanträde på 
distans i Öckerö kommun. Syftet med denna tjänsteskrivelse är att fungera som ett un-
derlag för kommunfullmäktige som har i uppdrag att besluta om att möjliggöra delta-
gande på distans samt att informera om hur förutsättningarna för deltagande på di-
stans ser ut utifrån ett juridiskt perspektiv och att ge svar på hur en sådan ordning bör 
förstås och tillämpas i enlighet med gällande rätt.  
 
Nuvarande regelverk innehåller goda förutsättningar för en nämnd att vara beslutsför. I 
första hand kan en nämnd sammanträda med så få som hälften av ledamöterna. Dessu-
tom finns en ordning för inkallande av ersättare för de fall en eller flera ordinarie leda-
möter inte kan delta. I Öckerö kommun finns, i samtliga nämnder, lika många ersättare 
som ordinarie ledamöter. Dessutom kan brådskande ärenden avgöras genom ordföran-
debeslut. 

Möjligheten till deltagande på distans har alltså inte införts av lagstiftaren i första hand 
för att säkerställa att nämnden ska vara beslutsför. Möjligheten har snarare införts för 
att möjliggöra för att fler ska kunna ha ett kommunalt förtroendeuppdrag, oavsett livs-
situation och förutsättningar. Syftet är alltså att fungera som ett komplement till den 
fysiska närvaron för de ledamöter som annars skulle ha svårt att delta i det kommunala 
beslutsfattandet. På sikt syftar möjligheten alltså till att stärka den kommunala demo-
kratin och minska avhoppen bland de förtroendevalda. Som huvudregel ska ett politiskt 
sammanträde hållas på en bestämd fysisk plats. Möjligheten att delta på distans bör 
tillämpas restriktivt och endast när det föreligger särskilda skäl, som ett komplement 
till det fysiska mötet.   
 
Det ankommer på den kommun som inför möjligheten att delta på distans att utforma 
föreskrifter och vidta andra åtgärder för att åstadkomma en rimlig säkerhet. Vissa 
ärenden som hanteras i nämnden är av mycket känslig natur. Även om de tekniska för-
utsättningarna skulle vara uppfyllda, genom kryptering eller liknande lösningar, kan 
det i vissa fall vara olämpligt att tillåta distansdeltagande eftersom det inte går att ute-
sluta att dessa uppgifter röjs. Eftersom det inte går att garantera säkerheten, saknas 
förutsättningar att tillåta deltagande på distans i de fall nämnden behandlar känsliga 
personuppgifter eller sekretesskyddad information. I de flesta fall bör detta utesluta 
deltagande på distans då myndighetsutövning sker. Kommunfullmäktige bör inte tillåta 
deltagande på distans i dessa fall.  
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SN §  27 Dnr: SOC 0056/20  
   
 
Reglementets formulering bör ha sin utgångspunkt i SKR:s modell-reglemente1 med 
tillägg i enlighet med resonemanget ovan.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-09 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för socialnämndens ledamöter att när-
vara vid socialnämndens sammanträden på distans, om så kan ske i enlighet med vad 
som framgår av socialnämndens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i socialnämndens regle-
mente med följande lydelse: 

”Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöver-
föring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del 
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga personuppgifter, som 
omfattas av sekretess eller om beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande 
på distans inte ske.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg anmäla detta 
till socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om när-
varo får ske på distans.  

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande på di-
stans.” 

Paragrafen justeras omedelbart. 

                                              
1https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%2
0styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf, Upplaga mars 2019, hämtad 2020-
04-17 

https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf
https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf
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