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Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 
2020 
 
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 2020-03-31 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.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bo-
stad för vuxna. Ett ärende som rapporterats är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, och 
gäller särskilt boende för äldre. Inga ärenden har bortfallit och ett ärende har tillkom-
mit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2019. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-19 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2018-2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, 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. Två ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS), och ett ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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SN §  31 Dnr: SOC 0060/20  
   
 
Förslag på förändringar i budget och uppdrag samt taxor och 
avgifter för vård och omsorg 2021 
 
 
Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på förändring-
ar i budget och uppdrag för 2021. Förslaget kommer att lämnas till budgetberedningen 
för vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäktige enligt årsplan för ledning 
och styrning. Förslaget innehåller de åtgärder som krävs för att uppnå intentionerna i 
budgetdirektivet, inklusive förändrade satsningar till politiska mål och svar på särskilt 
riktade direktiv för verksamheterna. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i 
verksamheterna och kommer att bifogas ärendet.  
 
Ärendet innehåller också förslag på taxor och avgifter för vård och omsorg 2021. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-14 
Bilaga 2: Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling 
Bilaga 3: Risk- och konsekvensanalys 
Bilaga 4: Taxor och avgifter 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Oppositionen (S, MP, SD) föreslår, som tillägg till förvaltningens förslag, att ferietjäns-
ter ska finnas i Öckerö kommun. Eftersom SN besparingsförslag innebär att ferietjäns-
terna inte kan finansieras i nämndens verksamheter, trots att ferietjänsterna är viktiga 
för nämndens långsiktiga personalförsörjning, yrkar oppositionen på att nämnden före-
slår att ferietjänster finansieras centralt för kommunen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt 
oppositionens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslag till förändring i budget och uppdrag 
2021 och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen. 
 

2. Socialnämnden godkänner taxor och avgifter för vård och omsorg enligt bi-
laga, samt överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige. 

 
Reservation 
Oppositionen (S, MP, SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 
 
Birgitta Abrahamsson (MP) ber om att få följande antecknat. 
 
Birgitta Abrahamsson (MP) frågar, för transparensens skull, om grunden till tjänste-
skrivelsen och beslutsförslaget kommer från tjänstemannahåll eller från politiskt håll. 
 
Malin Tisell, förvaltningschef, svarar att Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS, 
och Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, fick i uppdrag av förvaltningschef att 
ta fram förslag på åtgärder som de ansåg lämpliga under omständigheterna, och som de 
därför föreslog genom tjänsteskrivelsen. Förslaget till beslut kommer helt och hållet 
från förvaltningen. 
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SN §  34 Dnr: SOC 0064/20  
   
 
Beslut om att inte garantera biståndsbeslut i form av hem-
tjänst/hemvård vid tillfällig vistelse i Öckerö kommun 
 
Enligt socialtjänstlagen har den som bor i en kommun rätt att ansöka om hemtjänst i en 
annan kommun som man tillfälligt vill besöka. Vistelsekommunens skyldighet 
regleras i Socialtjänstlagen 2a kap. 6 §.  Med anledning av Covid-19 och det extra ordi-
nära läget vi befinner oss i, rekommenderar Folkhälsomyndigheten personer över 70 år 
och andra i riskgrupp att stanna hemma i sin bosättningskommun för att minska smitt-
spridningen i landet och för att hälso- och sjukvården ska ges bästa förutsättningar att 
kunna utföra sina uppgifter. 
  
Öckerö kommuns socialtjänst uppmanar de som tillhör riskgrupper och tänker 
ansöka om hemtjänst vid tillfällig vistelse inom kommunen att följa de råd och 
anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger, dvs att personer över 70 år och andra i 
riskgrupper bör stanna hemma i sin hemkommun.  
 
Inom vård och omsorgsverksamheter, inklusive den kommunala hälso-och sjukvården, 
är arbetsbelastningen stor. Detta eftersom personal insjuknar samtidigt som behovet av  
insatserna ökar. Detta medför att förvaltningen har svårt att avsätta resurser till till-
kommande brukare/vårdtagare från andra kommuner. Det betyder att socialtjänsten 
inte kan prioritera att verkställa insatser till personer från andra kommuner. 
 
Till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör Alliansen bedömningen att 
verkställande av stöd och hjälp utifrån beställningar från andra kommuner inte är för-
enligt med att hjälpa till att dämpa spridningen av Covid-19 i Sverige. Beslutet får om-
prövas i samband med att Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. 
 
Med anledning av förslaget bör delegation ges till individutskottet att besluta om att 
inte verkställa bosättningskommuns beslut om bistånd för enskild som tillfälligt vistas i 
kommunen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Politiskt yrkande, 2020-05-15 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Ronald Caous (S), Thomas Wijk (S) och Birgitta Abrahamsson (MP) deltar inte i beslu-
tet. 
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Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar med anledning av Covid-19 att socialförvaltningen inte kan 
garantera insatser av stöd och hjälp under tillfällig vistelse i kommunen enligt 2 a kap. 6 
§ socialtjänstlagen. Beslutet träder i kraft 28/5 2020 och gäller tillsvidare. Beslutet 
kommer att omprövas av socialnämnden utifrån utvecklingen av pågående pandemi.  

Delegation införs i Socialnämndens delegationsordning enligt nedan. 

  Beslut om att inte 
verkställa bosätt-
ningskommuns be-
slut om bistånd för 
enskild som tillfälligt 
vistas i kommunen 

2a kap 6 
§ SoL 

Individutskottet 

  

2a kap 6 § SoL 
anger skyldighet-
en att verkställa, 
och inte stöd för 
att neka verkstäl-
lande. 
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Utnämnande av dataskyddsombud för Socialnämnden 
 
Varje nämnd är som myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av person-
uppgifter som sker inom dess verksamhet.  Den personuppgiftsansvarige ska utnämna 
ett dataskyddsombud, när behandlingen sker inom en myndighets verksamhet.  Vid 
ikraftträdandet av dataskyddsförordningen  utnämndes Madeleine Andersson Wäli, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, till dataskyddsombud för kommunstyrelsen, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt val-
nämnden , utifrån samverkansavtalet för regionalt dataskyddsombud  som Öckerö 
kommun tecknade med Göteborgsregionens kommunalförbund, tillsammans med Par-
tille, Lerum och Härryda. 
 
Göteborgs kommunalförbund har rekryterat ett nytt, till Madeleine Arvidsson Wäli 
kompletterande, dataskyddsombud, Johan Borre, som tillträder tjänsten 2020-08-31. 
Denne ska främst vara huvudansvarig för det utökade antal kommuner som ingår sam-
verkansavtal med Göteborgsregionens kommunalförbund – Alingsås, Ale, Lilla Edet 
och Stenungsund. 
 
Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt vara huvudansvarigt dataskyddsombud för 
verksamheterna inom Öckerö kommun, men kommer bistås av Johan Borre i sitt ar-
bete. Med anledning av detta behöver nämnderna i Öckerö kommun utnämna även 
Johan Borre till dataskyddsombud, för att möjliggöra anförda arbetsfördelning. 
 
Dataskyddsombudets arbete avser behandlingen av personuppgifter. Behandling av 
personuppgifter kan ske utifrån både dataskyddsförordningen och brottsdatalagen . För 
att dataskyddsombudet ska ha mandat att arbeta utifrån såväl dataskyddsförordningen 
som brottsdatalagen behöver denne utnämnas till dataskyddsombud avseende båda 
lagarna. Vid ikraftträdandet av dataskyddsförordningen utnämndes Madeleine Arvids-
son Wäli till dataskyddsombud utifrån dataskyddsförordningen, men har sedan dess 
inte utnämnts utifrån brottsdatalagen. Socialnämnden har därför att utnämna Johan 
Borre till dataskyddsombud utifrån dataskyddsförordningen och brottsdatalagen, och  
Madeleine Arvidsson Wäli utifrån brottsdatalagen. 
 
För att kunna uppfylla socialnämndens lagstadgade skyldighet att ha ett dataskydds-
ombud enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen, bör socialnämnden förhålla 
sig till Göteborgsregionens nyrekrytering av dataskyddsombud genom att utse Johan 
Borre till dataskyddsombud. 
 
I och med att beslut aldrig fattats om att utse Madeleine Arvidsson Wäli till data-
skyddsombud för kommunens verksamheter utifrån brottsdatalagen, bör detta beslut 
fattas för att leva upp till lagstiftningens krav. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-14 
Bilaga 2: Samverkansavtal regionalt dataskyddsombud, 20018-08-20 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-05-28 12 

   
   
SN §  35 Dnr: SOC  0061/20  
   
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Johan Borre, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till dataskyddsombud 
enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen för socialnämnden, från och med 
2020-08-01. 

Madeleine Arvidsson Wäli, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till data-
skyddsombud enligt brottsdatalagen för socialnämnden. 
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Beställning av tvättmaskin till Bergmans gruppboende 
 
Bergmans gruppboende är i behov av en tvättmaskin för tvätt av personalkläder för att 
nå upp till arbetsmiljöverkets krav om att arbetsgivaren ansvarar för tvätt av personal-
kläder. Bergmans gruppboende saknar idag en tvättmaskin.  
 
Ekonomi 
Socialnämnden ska godkänna beställningar till Öckerö fastighets AB om summan över-
stiger 21.000 kronor.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-27 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner beställningen av tvättmaskin till Bergmans gruppboende. 
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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 2020-05-20 re-
dovisades. 
 
 

2. Temaområde – fokus kvalitetsarbete 
 
Jessica Vedlund, enhetschef förvaltningsstöd och utveckling, informerade om 
enheten förvaltningsstöd och utveckling. Hon redogjorde för den organisato-
riska strukturen, enhetens uppdrag samt det systematiska kvalitetsarbete som 
enheten arbetar med.   

 
 

3. Ekonomisk uppföljning 
 
Malin Tisell, förvaltningschef, informerade om det ekonomiska läget. 

 
 

4. Presidiedialog 2020-04-17 

Sandra Svensson, ordförande, informerade om presidiedialogen med västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden som hölls 2020-04-17. Där avhandlades bland 
annat informationsutbyte om covid-19, mödrahälsovårdsuppdrag Öckerö, Upp-
drag kring palliativ vård, samverkande sjukvård, sociala investeringsmedel samt 
MiniMaria. 

 
 

5. Förvaltningschefen informerar ( inklusive covid-19)/Uppföljning av 
personalförsörjning 
 
Malin Tisell, förvaltningschef, informerade om kommunens arbete med anled-
ning av covid-19.  
 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, Angelica Francisca, verksam-
hetschef IFO/FS, Jessica Vedlund, enhetschef förvaltningsstöd och utveckling 
och Peter, räddningschef, redogjorde för personalsituationen inom sina respek-
tive verksamheter, och hur verksamheten påverkas med anledning av covid-19. 

Malin Tisell informerade vidare om att Nils Hjort, nämndsekreterare, slutar 
2020-06-26. 
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Protokollsanteckning 
 
Thomas Wijk (S) och Ronald Caous (S), önskade få följande antecknat till protokollet. 
 
”Protokollsanteckning angående ledning och styrning i samband med pandemin. 
 
Vi har noterat att stadsdelar i Göteborg kritiserats av stadens kommunstyrelse för bris-
tande ledning och styrning. Liknande kritik har framförts i Helsingborg, Stockholm och 
från enskilda debattörer, bl a i en krönika av Mikael Odenberg (M). I media har det 
rapporterats om sakförhållanden på äldreboenden i Stockholm, som svårligen kan för-
stås på annat sätt än att de berörda avsiktligt undanhållit information, framförallt till 
allmänheten inklusive anhöriga till boende. 
 
En förutsättning för en god ledning och styrning är att ledningen har tillgång till rätt 
information. Den kommunikation som producerats som veckouppdatering och publice-
rats på kommunens hemsida har varit bra för personal och anhöriga till brukare, men i 
regel otillräcklig för ett ansvarstagande för ledning och styrning. 
 
Vi har exempelvis vid ett par tillfällen informerats på olika sätt om sakförhållanden som 
vi anser att nämnden borde känt till, för att ett korrekt ansvarstagande för nämndens 
ledning och styrning ska kunna ske.  
 
Det är vår uppfattning att, så länge inte krisledningsnämnden är aktiverad är det soci-
alnämndens ansvar att leda och styra socialnämnden. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över nämnden innebär inte att den är beroende av information som inte nämnden har 
tillgång till. 
 
Vi vill på detta sätt markera att det är socialnämndens ansvar, tills annat beslutats,  att 
leda och styra socialnämnden. 
 
Thomas Wijk 
2:e vice ordförande 
 
Ronald Caous 
Ledamot” 


