
 

 

 

 
Öckerö 2018-02-28 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunfullmäktige 
 

Tid och plats Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 7 mars 2019 kl. 18.15 i 
Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö 
 
Förmöten:  Öckeröalliansen i Lejonet, Kommunhuset 
 Socialdemokraterna i Fjärholmen, Kommunhuset 
                    Miljöpartiet i Rammen, Kommunhuset 

  
ÄRENDEN 1. Upprop   

 2. Val av justerare  

 3.  Avsägelse från kommunala uppdrag Bilaga 

Paul Magnusson 4. Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av 
verksamhetsfordon 

Bilaga 

 5. Utbetalning av partistöd 2019 Bilaga 
 6. Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB: styrelse Bilaga 

 7. Val av ombud i Renova AB och Renova Miljö AB 
bolagsstämma 2019 

Bilaga 

 8.  Val av gemensam revisor till samordningsförbundet Älv & 
Kust 

Bilaga 

     9. Anmälan av medborgarförslag gällande flexlinjen Bilaga 
   10. Anmälan av medborgarförslag gällande skärgårdsleden Bilaga 

   11. Anmälan av motion från Socialdemokraterna ”Öka 
möjligheterna till social samvaro” 

Bilaga 

   12. Anmälan av motion från Socialdemokraterna ”Säkerställ 
fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering” 

Bilaga 

   13. Anmälan av motion från Vänsterpartiet ”Om brister i 
tillgänglighet och anpassning i Öckerö kommun” 

Bilaga 

   14. Anmälan av medborgarförslag ”gällande införande av 
kommunala regler vid installation av luftvärmepumpar, som 
ett led i kommunens hälsoskyddsarbete” 

Bilaga 

   15. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Bilaga 

 16.  Mötet avslutas  

 
 
  Ingvar Svensson  Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via webb-TV på kommunens Youtube-kanal. 
 
 



 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-05-22 14 
   
   
KS § 134 Dnr KS 82/18  
   
Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av verksam-
hetsfordon 

 
Ärende 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Öckerö kommun genomfört en gransk-
ning av i vad mån kommunstyrelsen säkerställt intern styrning och kontroll vid 
inköp och användande av verksamhetsfordon. Uppdraget har utmynnat i en 
granskningsrapport innehållande iakttagelser och rekommendationer kring 
hanteringen. 

Förvaltningen instämmer i iakttagelserna och tar till sig de rekommendationer 
som granskningen ger. Ett arbete har påbörjats med att se över hur kommunen 
organiserar och säkerställer bilanteringen. 

Förvaltningen avser att återkomma så snart som möjligt med ett svar kring 
vilka åtgärder som kommer att vidtas för att möta granskningsrapportens re-
kommendationer. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2018. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med en redo-
visning av åtgärder i syfte att möta rekommendationerna i revisionens gransk-
ningsrapport. 
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Öckerö 2018-05-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Håkan Eriksson 

Ärende: Granskning av intern styrning och kontroll vid inköp och 
användande av verksamhetsfordon 

Diarienummer: 0082/18   

 

Intern styrning och kontroll vid inköp och 
användande av verksamhetsfordon 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att återkomma med en redovisning 
av åtgärder i syfte att möta rekommendationerna i revisionens 
granskningsrapporten. 
 
Ärendet 
 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Öckerö kommun genomfört en granskning 
av 
i vad mån kommunstyrelsen säkerställt intern styrning och kontroll vid inköp och 
användande av verksamhetsfordon. Uppdraget har utmynnat i en 
granskningsrapport innehållande iakttagelser och rekommendationer kring 
hanteringen. 
 
Förvaltningen instämmer i iakttagelserna och tar till sig de rekommendationer som 
granskningen ger. Ett arbete har påbörjats med att se över hur kommunen 
organiserar och säkerställer bilanteringen. 
 
Förvaltningen avser att återkomma så snart som möjligt med ett svar kring vilka 
åtgärder som kommer att vidtas för att möta granskningsrapportens 
rekommendationer. 
 
 
 
Håkan Eriksson 
Ekonomichef 
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Öckerö 2019-01-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Ärende: Utbetalning av partistöd 2019 
Diarienummer: KS 0022/19 

 

Utbetalning av partistöd 2019 
Förslag till beslut 

1. Partistöd för 2019 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 
fullmäktige enligt följande: 

 
Miljöpartiet – 54 013 kr 
Sverigedemokraterna– 66 268 kr 
Kristdemokraterna – 152 053 kr 
Socialdemokraterna – 115 299 kr 
Nya Moderaterna – 127 543 kr 
Vänsterpartiet – 41 758 kr 
Liberalerna – 66 268 kr 

 
 

2. Partier som under 2018 erhållit partistöd ska senast 30 juni redovisa hur 
partistödet har använts. 

3. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
 
 
Ärende 
Enligt 4 kap 29-32 § Kommunallagen kan fullmäktige besluta om att lämna 
partistöd till sådana partier som är representerade i fullmäktige. Ett sådant stöd ska 
syfta till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Omfattningen 
och formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv om. Enligt 4 kap 31 § 
Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att parti som mottagit 
partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende perioden 1 januari – 31 
december varje år. Kommunfullmäktige ska besluta om att det parti som inte 
inlämnar en sådan redovisning inte ska erhålla partistöd därefter. 
 
Årligen fattas det beslut om utbetalning av partistöd till de partier som är 
representerade i fullmäktige. Stödet består av ett grundstöd samt ett mandatstöd. 



 
 

 

Partiernas samlade stöd uppgår år 2018 till 610 985 kr. Partierna ska redovisa hur 
partistödet har använts i stärkandet av den kommunala demokratin. 
 
I enlighet med lagstiftningen rörande partistöd ska det parti som har mottagit 
partistöd redovisa användningen utav detsamma. Denna redovisning ska avse 
perioden 1 januari—31 december föregående år. En sådan redovisning ska inlämnas 
senast den 30 juni till Juridik- och kanslienheten. I Öckerö kommun betalas 
partistödet ut proaktivt, vilket innebär att årets redovisning avser 2018 års 
partistöd. Det innebär vidare att ett beslut om att inte betala ut partistöd först kan 
fattas vid nästa utbetalning, 2020, om man då finner att redovisningen inte 
inkommit. 
 
Redovisning av partistöd ska lämnas in i form av en blankett, som antogs av 
kommunstyrelsen den 7 mars 2017 (KS § 66/17). Redovisningen ska visa att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § Kommunallagen, 
första stycket: 
  
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
 
Partiet ska också utse en intern granskare som ska granska redovisningen och 
intyga att partistödet har använts på det sätt som redovisas. Ett sådant, 
underskrivet, granskningsintyg ska bifogas redovisningen. 
 
 
Ekonomi 
Beslut om partistöd fattas årligen av kommunfullmäktige. I Öckerö kommun utgår 
ett grundstöd på 17 248 kr samt ett mandatstöd på 12 255 kr för parti som är 
representerat i kommunfullmäktige med minst en ledamot. Mandatstödet varierar 
med hänsyn till hur många mandat partiet har i kommunfullmäktige. Grund- och 
mandatstödet räknas årligen upp med utgångspunkt från konsumentprisindex 
(KPI). Procentuell förändring 2019 enligt prognosen är 2,0%.  
Nedan följer en redovisning av uträkningen för respektive parti i Öckerö 
kommunfullmäktige. 
 
 Grundstöd Mandatstöd Summa 
Miljöpartiet 17 248 kr 36 765 kr 54 013 kr 
Sverigedemokraterna 17 248  kr 49 020 kr 66 268 kr 
Kristdemokraterna 17 248 kr 134 805 kr 152 053 kr 
Socialdemokraterna 17 248 kr 98 040 kr 115 299 kr 
Nya Moderaterna 17 248 kr 110 295 kr 127 543 kr 
Vänsterpartiet 17 248 kr 24 510 kr 41 758 kr 
Liberalerna 17 248 kr 49 020 kr 66 268 kr 
   623 202 kr 

 
 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
Moderata samlingspartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Sverigedemokraterna 
Ekonomienheten 
 
Underskrift av berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-01-15 
 
 
 
 
Datum…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 9 
   
   
KS §24 Dnr KS 0022/19  
   
Utbetalning av partistöd 2019 

 
Ärende 
Enligt 4 kap 29-32 § Kommunallagen kan fullmäktige besluta om att lämna 
partistöd till sådana partier som är representerade i fullmäktige. Ett sådant 
stöd ska syfta till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 
Omfattningen och formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv 
om. Enligt 4 kap 31 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att 
parti som mottagit partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende 
perioden 1 januari – 31 december varje år. Kommunfullmäktige ska besluta om 
att det parti som inte inlämnar en sådan redovisning inte ska erhålla partistöd 
därefter. Årligen fattas det beslut om utbetalning av partistöd till de partier 
som är representerade i fullmäktige. Stödet består av ett grundstöd samt ett 
mandatstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Partistöd för 2019 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 
fullmäktige enligt följande: 

 
Miljöpartiet – 54 013 kr 
Sverigedemokraterna– 66 268 kr 
Kristdemokraterna – 152 053 kr 
Socialdemokraterna – 115 299 kr 
Nya Moderaterna – 127 543 kr 
Vänsterpartiet – 41 758 kr 
Liberalerna – 66 268 kr 

 
 

2. Partier som under 2018 erhållit partistöd ska senast 30 juni redovisa 
hur partistödet har använts. 

3. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
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Öckerö 2019-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Ärende: Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB styrelse   
Diarienummer: KS 0029/19       

 

Val av suppleant i Renova AB och Renova 
Miljö AB styrelse   
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB för 
tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 utse Mats Plahn (SD). 
 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och 
Renova Miljö AB. GR:s valberedning har föreslagit Mats Plahn (SD) till suppleant i 
styrelser för både Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som utses till 
suppleant ska också utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Expediering 
Mats Plahn, Karin Hjärn Renova AB och Renova Miljö AB 
 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-01-23 
………………………. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 10 
   
   
KS § 25 Dnr KS 0029/19  
   
 

Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB styrelse   

 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och 
Renova Miljö AB. GR:s valberedning har föreslagit Mats Plahn (SD) till sup-
pleant i styrelser för både Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som ut-
ses till suppleant ska också utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö 
AB för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 utse Mats 
Plahn (SD). 
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Öckerö 2019-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 

Ärende: Val av ombud i vid Renova AB och Renova Miljö AB 
bolagsstämma 2019   

Diarienummer: KS 0030/19 

 

Val av ombud i vid Renova AB och Renova Miljö 
AB bolagsstämma 2019   
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB för 
bolagsstämma 2019 utse Thomas Wijk (S). 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova AB 
och Renova Miljö AB bolagsstämma 2019.  
 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Expediering 
Thomas Wijk, Karin Hjärn Renova AB och Renova Miljö AB 
 
 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-01-23 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 11 
   
   
KS §26 Dnr KS 0030/19  
   
Val av ombud i vid Renova AB och Renova Miljö AB bolagsstämma 
2019   

 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova 
AB och Renova Miljö AB bolagsstämma 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB 
för bolagsstämma 2019 utse Thomas Wijk (S). 
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Öckerö 2019-02-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Val av gemensam revisor till samordningsförbundet Älv & Ku  
Diarienummer: KS 52/19 

 

Val av gemensam revisor till 
samordningsförbundet Älv & Kust 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Björn Brogren, Kungälvs kommun, till gemensam revisor 
för de ingående kommunerna i samordningsförbundet Älv & Kust för perioden 
2019-04-01 – 2019-03-31. 
 
Sammanfattning 
Björn Brogren (S), Kungälvs kommun, har under perioden 2017-04-01 – 2019-03-
31 varit utsedd att vara kommunernas (Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och 
Öckerö) gemensamma revisor. Samordningsförbundets förslag är att Björn Brogren 
kvarstår som gemensam revisor under perioden 2019-04-01 – 2023-03-31. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
2019-02-28 
      



Till kommunstyrelsen som medborgarförslag Ang. Flex linjen. 
 
 
Jag har talat med många, som tycker att det är för dåligt med turer med vår fina flexlinje på 
fredagar och lördagar efter kl. 20.00. Efter färdtjänstavtalet 2012 är det nästan hopplöst att ta 
sig hem från restaurangerna på Hönö om man inte anlitar svarttaxi eller bilburna bekanta. Vill 
Ni få bort svarttaxi och serva medborgarna bör Ni öka flexlinjens tillgänglighet till förslagsvis 
22.30 fredagar och lördagar. 
 

 ps. Alla är inte unga och vitala för att cykla eller 
promenera ds 







 

Motion 

Öka möjligheterna till social samvaro 
 
Social isolering är en av de tillstånd som motiverar ett för kommuner kostsamt särskilt 
boende. Alla åtgärder som kan bidra till att bryta social isolering är därför intressanta, ur ett 
kommunalt perspektiv, men för den enskilda människan som har ett utarmat socialt liv och 
lever i social isolering är detta inte en i första hand ekonomisk fråga, utan det handlar om 
livskvalitet och kanske i värsta fall om psykisk ohälsa. 
 
I några år har en ny variant av matlagningsprogram visats på TV, under titeln ”Halv åtta hos 
mig”. Titeln anspelar på en för de flesta bekant situation, där några vänner väntas hem på en 



bit mat för att ha en social samvaro under en kväll. I programidén roterar inviten mellan fyra 
personer och alla gör således tre besök hos en vän och bjuder själv in till ett fjärde. 
 
I denna motion vill vi föreslå en anpassad variant, lämplig för personer med funktionshinder, 
men givetvis kan modellen lätt anpassas till andra målgrupper, som exempelvis äldre 
personer som lever ensamma. 
 
Genom handledning och eventuellt stöd från vänner, föreningar/civilsamhället, eller 
personal, kan personer med funktionshinder, eller andra intresserade, förbereda och 
genomföra ett besök av några vänner för att äta en bit mat och umgås under trevliga former, 
för att nästa dag, eller med den frekvens man finner lämplig, själv bli bjuden till någon på 
middag. Konceptet kan användas för att fördjupa vänskap eller för att etablera ny. 
 
Motionärerna föreslår att 
 

- kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och ger socialnämnden i uppdrag att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella. 

 
 
Ronald Caous  
Socialdemokraterna  
 
 



 

Motion 

Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering. 
 
Att digitaliseringen kommer att ha stor betydelse för samhällets framtida utveckling är ställt 
utom all tvivel. Processen har pågått länge och allt mer avancerade lösningar på den 
plattform som digitaliseringen utgör, till gagn för invånare, företag och besökare, ser vi 
dagligen presenteras i samhället. Lösningarna har en sak gemensamt: de kräver en 
infrastruktur för bit-trafiken. Den kan vara trådlös eller trådbunden, men någon form av 
infrastruktur är nödvändig. Öckerö kommun har genom en affärsenhet på Öckerö Fastighets 
AB kommunens uppdrag att utveckla en sådan infrastruktur, genom fiberförläggning på 



kommunens bebodda öar. Detta arbete pågår och har på några öar byggts ut, men med 
svårighet att uppnå uppställda kriterier, vilket har lett till fördröjningar i fiberförläggingen.  
 
Det regelverk som satts upp för att starta en fiberförläggning är dock kontraproduktivt, 
eftersom det i varje given tidpunkt är svårt att uppnå det uppsatta kriteriet att, 70 % av 
hushållen ska ha förhandsbokat sig. Detta är ett onödigt hårt krav, då det över tid alltid 
kommer en ny fastighetsägare till en fastighet där man tidigare avböjt. Över tid kan man 
därför utgå ifrån att nå kriteriet 70% med råge. I Göteborg, som redan 2017 uppnådde 
bredbandsmålen för 2020 är penetrationen fortfarande under 70%, men ökar för varje år, 
från cirka 50%. Kriteriet kommer med all säkerhet att uppnås eftersom fiber är den 
hållbaraste tekniken för bit-trafik, förutsatt att utbyggnaden sker på rätt sätt. Erfarenheterna 
från Nordöarna och Hälsö visar att föranmälan omfattar cirka 60% av hushållen. Om 
fiberförläggningen inte genomförs skyndsamt riskerar kommunen att inte uppnå de 
nationella bredbandsmålen, varken för 2020, 2023 eller 2025, men det allvarligaste är att det 
fördröjer nyttorealiseringen av den digitalisering som kommunen investerar i, eftersom den 
digitala servicen inte når invånarna. 
 
Den investering kommunen skulle behöva garantera är alltså kostnaden för cirka 10% av 
hushållen. Som räkneexempel blir det för Hälsös del 20 hushåll x 25 kkr (prissatt 
kostnad/hushåll). Genom finansiering handlar det om en årlig räntekostnad på cirka 5 kkr. 
 
Motionären föreslår därför att kommunen säkerställer finansieringen där kriteriet för 
byggstart av fiberförläggning inte nås, så att fiberförläggningen kan genomföras så fort som 
det är möjligt. 
 
 
Ronald Caous 
Socialdemokraterna 
 
. 







ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-02-06 3 

   
   
SN § 2 Dnr:  14/16  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
 
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 2018-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvar-
talets rapporteringstillfälle, har sex 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. Fyra ärenden har bortfallit och inga nya har tillkommit sedan rapporte-
ringen för tredje kvartalet. 
 
Fyra ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav tre är 
inom IFO och ett inom ÄO. ÄO-ärendet gäller permanent bostad. Av IFO-ärendena gäl-
ler två kontaktperson och ett öppenvårdsverksamhet. Tre ärenden har bortfallit och ett 
har tillkommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1:  Tjänsteskrivelse, 2019-01-24 
Bilaga 2:  Utveckling IVO 2016-2018, 2019-02-05 
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har sex 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). Fyra ärenden gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).   
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Socialnämnden beslutar att komplettera rapporteringen med stapeldiagram, som visar 
utvecklingen över tid för varje kvartal respektive år. 
 
Expediering av beslut 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
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Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
fjärde kvartalet, till och med 2018-12-31 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har sex ärenden att anmäla 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 funktionshindrade (LSS). Fyra 
ärenden gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).   
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärende  
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner 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 möjlighet 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 Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2018-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvartalets 
rapporteringstillfälle, har sex 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 bostad för vuxna. Fyra ärenden har 
bortfallit och inga nya har tillkommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet. 
 
Fyra ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav tre är inom IFO 
och ett inom ÄO. ÄO-ärendet gäller permanent bostad. Av IFO-ärendena gäller två kontaktperson 
och ett öppenvårdsverksamhet. Tre ärenden har bortfallit och ett har tillkommit sedan 
rapporteringen för tredje kvartalet. 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 

mailto:kommun@ockero.se
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