
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2020-04-23   1(13)       
 
 
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 
 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 Ronald Caous (S) 

Plats Kommunhuset Öckerö 

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

 

    Utdragsbestyrkande 
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SN §  19 Dnr: SOC 0034/20  
   
 
Ekonomisk uppföljning efter mars 2020 
 
 
Ekonomisk rapport efter mars månad. Ett underskott mot budget med – 1 033 tkr pro-
gnosticeras på helår efter mars. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-09 
Bilaga 2: Uppföljning efter mars 2020, 2020-04-09 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
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SN §  20 Dnr: SOC 0051/20  
   
 
Åtgärdsplan efter februari 2020 
 
 
Den ekonomiska rapporten efter februari månad visade på ett underskott om -1 116 tkr 
på helår. Enligt styrdokumenten ska nämnden ta fram en åtgärdsplan för att komma till 
rätta med underskottet. 
 
-1 000 tkr beror på underskott för hyra av moduler inom etableringsenheten. KS har 
beslutat att Socialnämnden kommer att få extra budget för detta underskott om det 
består under resten av året. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan. 
 
De återstående -116 tkr arbetar förvaltningen med för att minska och att det vid året 
slut inte ska finnas något underskott inom Socialnämnden.  Åtgärderna innebär att 
undvika övertid i möjligaste mån samt att en avdelning på Solhöjden södra inte öppnar 
förrän i september. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-09 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
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SN §  21 Dnr: SOC 0052/20  
 
Riktlinjer - Handläggning av insatser enligt LSS (lag om stöd 
och service för vissa funktionshindrade) samt bistånd enligt so-
cialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning 0- 65 år 
 
Öckerö kommun saknar idag ett riktlinjedokument för handläggning av insatser enligt 
LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) samt bistånd enligt social-
tjänstlagen för personer med funktionsnedsättning 0- 65 år. Socialförvaltningen har nu 
arbetat fram ett förslag till detta.  
 
Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa socialnämndens styrning i de beslut som 
fattas. Handläggarna ska även få stöd för att kunna handlägga rättssäkert, och riktlin-
jerna ska säkerställa likartad bedömning vid lika behov. Det ska dock alltid göras en 
individuell prövning utifrån den enskildes behov. 
 
Riktlinjerna har sin grund i lagar och rättspraxis och beskriver vilka kriterier som gene-
rellt gäller för att en person ska beviljas insatser enligt LSS eller bistånd enligt social-
tjänstlagen, samt fastställer normer för olika insatser. Riktlinjerna syftar också till att 
underlätta introduktionen för nyanställda handläggare.  
 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslag på riktlinjer för 
handläggning av insatser enligt LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshind-
rade) samt bistånd enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning 0- 
65 år. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-15 
Bilaga 2: ”Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS (lag om stöd och service för 
vissa funktionshindrade) samt bistånd enligt socialtjänstlagen för personer med funkt-
ionsnedsättning 0- 65 år” 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag om riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 
(lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) samt bistånd enligt socialtjänstla-
gen för personer med funktionsnedsättning 0- 65 år. 
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SN §  22 Dnr: SOC 0053/20  
   
 
Riktlinjer - Handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
 
Öckerö kommun saknar idag ett riktlinjedokument för handläggning ekonomiskt bi-
stånd. Socialförvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till detta.  
 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa socialnämndens styrning i de beslut som fattas, 
och att handläggarna ska få stöd för att kunna handlägga rättssäkert. Riktlinjerna ska 
tydliggöra handläggningsprocessen och säkerställa likartad bedömning vid lika behov. 
Det ska dock alltid göras en individuell prövning utifrån den enskildes behov. Riktlin-
jerna har sin grund i lagar och rättspraxis.  
 
Riktlinjerna syftar också till att underlätta introduktion för nyanställda handläggare och 
ska kunna användas som ett beslutsstöd och uppslagsverk. 
 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslag på riktlinjer för 
handläggning av ekonomiskt bistånd. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-15 
Bilaga 2: ”Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd” 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag om riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bi-
stånd. 
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SN §  24 Dnr: SOC 0050/20  
   
 
Svar på motion till KS om källsortering inom socialnämndens 
verksamheter 
 
Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-11 före-
slagit att 
 
- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering 
inom socialnämndens alla verksamheter 
- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte 
sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förut-
sättningar att källsortera. 
 
Detta ärende rör verksamheterna inom socialnämnden. 
 
Utredare har varit i kontakt med kretsloppsenheten samt Öckerö fastigheter AB för en 
uppskattning av kostnader för att införa källsortering på samtliga verksamheter. Uträk-
ningen har sedan stämts av med verksamhetscheferna för IFO/FS och ÄO. De verksam-
heter det rör sig om är funktionsstöd (samtliga), etableringsenheten (Hedens By) samt 
personalen inom räddningstjänsten. 
 
Utefter den ekonomiska uträkningen samt avstämning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef bedöms källsortering i samtliga verksamheter inom tilldelad budget 
inte möjligt att genomföra. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-16 
Bilaga 2: Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verk-
samheter inom Öckerö kommun, 2019-12-12 
Bilaga 3: Utredning av förutsättningar för att genomföra källsortering inom social-
nämndens alla verksamheter, 2020-04-16 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tillstyrker motionens första yrkande om att skyndsamt utreda förut-
sättningarna för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter. 
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SN §  25 Dnr: SOC 0048/20  
   
 
Antagande av överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindu-
strin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska indu-
strin fr.o.m 2020 
 
 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medar-
betare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är 
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de mo-
derniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större digni-
tet föreslås, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kom-
municerbara.  

samverkansreglerna, som i denna version är förtydligade och förenklade, inne-
bära en tydligare och mer tillgänglig samverkansgrund samt agera vägledande i 
samverkansfrågor både för chef och medarbetare. Med detta som grund föreslås 
därmed att Socialnämnden antar överenskommelsen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 202-04-07 
Bilaga 2: Meddelande från styrelsen SKR samverkansregler, 2019-12-13 
Bilaga 3: Överenskommelse om Samverkansregler 
Bilaga 4: Specifikation Samverkanssituationer 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar överenskommelsen. 
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SN §  26 Dnr: SOC 0049/20  
   
 
Ändring i sammanträdesplan för maj 
 
 
Med anledning av de fördröjda budgetprocesserna behöver socialnämndens samman-
trädesplan skjutas fram för maj månad. Eftersom att nämnden fattar beslut om sam-
manträdesplan behöver nämnden även fatta beslut om revidering av sammanträdes-
plan. 
 
För att budgetprocessen ska kunna fortlöpa behöver socialnämndens sammanträdes-
plan senareläggas. Det bedöms inte finnas några betydande hinder som talar mot en 
sådan lösning. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-09 
Bilaga 2: Ny sammanträdesplan socialnämnden 2020, 2020-04-09 
Bilaga 3: Ändringar i sammanträdesplan socialnämnden 2020, 2020-04-09 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämndens sammanträdesplan för maj flyttas fram två veckor och ändras i enlig-
het med bilaga. 
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SN § 28 Dnr: 0013/20  
   
 
 
Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
 
 
 
Inget att redovisa 
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SN § 29   
   
 
Information och övriga frågor 
 

1. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende. (Dnr 0009/19) 
Beslut om särskilt boende som inte verkställts fram till och med 2020-04-16 re-
dovisades. 
 

2. Drogvaneundersökning 
Håkan Fransson, drogförebyggare, informerade kort om drogvaneundersök-
ningen på Öckerö seglande gymnasieskola 2019, och informerade mer utförligt 
om drogvaneundersökningen för högstadier år 2020. 
 

3. Medborgarlöften 2020 
Linns Wass, folkhälsoutvecklare, och Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare 
informerade om medborgarlöften för 2020, ett samarbete mellan Öckerö kom-
mun och Polisen Hisingen. Fokus ligger fortsatt på trafiksäkerhet. 
 

4. Information om budgetdirektiv 2021 
Jessica Vedlund, enhetschef förvaltningsstöd och utveckling, och Rebecka Jons-
son, förvaltningsekonom, redogjorde för de förslag på ändringar i budget och 
uppdragshandling som ska beslutas om vid socialnämndens sammanträde i maj. 
Genomgång skedde även av tidsplanen. 
 

5. Information om påsken 
Peter Eriksson, räddningschef, informerade om hur påsken varit i kommunen. 
Det konstaterades bland annat en halvering av larm jämfört med året innan. 

 
6. Uppföljning av personalförsörjning 

Malin Tisell, socialchef, Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, Angelica 
Francisca, verksamhetschef IFO/FS, Jessica Vedlund, enhetschef förvaltnings-
stöd och utveckling, samt Peter Eriksson, räddningschef, redogjorde för hur per-
sonalförsörjningen ser ut för närvarande.     

 
7. Förvaltningschefen informerar 

Malin Tisell, socialchef, informerade om hur läget ser ut och hur arbetet går med 
anledning av Covid-19. 
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