
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2020-06-25   1(12)       
 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12:00  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Ronald Caous (S)  
 Björn Johanson (M) Jan-Eric Bäck (KD)  
 Thomas Wijk (S) Kerstin Hirmas (V), via distansdeltagande 
    
Tjänstgörande ersättare Carina Wallhult (KD) för Martina Lindqvist (KD)  
 Philip Larsson (M) för Jim Adolfsson (M) 
 Gunnar Ånskog (L) för Helena Larsson (L) 
Övriga närvarande  
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef, §§ 38-47 
  Jessica Vedlund, administrativ chef, §§ 38-47 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 38-47 
 Peter Eriksson, räddningschef, §§ 38-47 
 Rebecka Johnsson, ekonom, §§ 38, 39 
 Ruth Lissledal, utredare, §§ 38, 39 
 Linda Nilsson, enhetschef kost, § 46 
 Erik Ahlqvist, teamledare, § 46 
 Klara Höglund, enheten för juridik och kansli, §§ 38-47 
 Nils Hjort, nämndsekreterare, §§ 38-47 
 
Övriga Kent Lagrell, Styrgruppen Social välfärd, Göteborgsregionen, § 46 
 
Justering 
Justerare Thomas Wijk (S) 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Nils Hjort 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Thomas Wijk  
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2020-06-25 
Datum för anslags 2020-06-25     Datum för anslags 2020-07-16 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12:00b   
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Ronald Caous (S)  
 Björn Johanson (M) Jan-Eric Bäck (KD)  
 Thomas Wijk (S) Kerstin Hirmas (V), via distansdeltagande 
    
Tjänstgörande ersättare Carina Wallhult (KD) för Martina Lindqvist (KD)  
 Philip Larsson (M) för Jim Adolfsson (M) 
 Gunnar Ånskog (L) för Helena Larsson (L) 
Övriga närvarande  
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef, §§ 38-47 
  Jessica Vedlund, administrativ chef, §§ 38-47 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 38-47 
 Peter Eriksson, räddningschef, §§ 38-47 
 Rebecka Johnsson, ekonom, §§ 38, 39 
 Ruth Lissledal, utredare, §§ 38, 39 
 Linda Nilsson, enhetschef kost, § 46 
 Erik Ahlqvist, teamledare, § 46 
 Klara Höglund, enheten för juridik och kansli, §§ 38-47  
 Nils Hjort, nämndsekreterare, §§ 38-47 
 
Övriga Kent Lagrell, Styrgruppen Social välfärd, Göteborgsregionen, § 46 
 
  
Justering 
Justerare Omedelbar justering 

 
Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................. Paragraf  41, 42, 43 
   Nils Hjort 
 
Ordförande   Sandra Svensson 
 
Justerare  Omedelbar justering 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2020-06-25 
 
Datum för anslags 2020-06-25  Datum för anslags 2020-07-16 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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SN §  38 Dnr: SOC 0034/20  
   
 
Ekonomisk uppföljning per maj inkl. måluppfyllelse 
 
 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per maj samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 
 
Drift 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på -6 455 tkr jämfört med budget.  
 
Investering 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +1 277 tkr jämfört med budget. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-10 
Bilaga 2: Uppföljning efter maj  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker, 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 
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SN §  39 Dnr: SOC 0051/20  
   
 
Åtgärdsplan efter maj 2020 
 
 
Den ekonomiska rapporten efter maj månad visar på ett underskott om -6 455 tkr på 
helår. Enligt styrdokumenten ska nämnden ta fram en åtgärdsplan för att komma till 
rätta med underskottet.  
 
 
Ekonomi 
• 872 tkr beror på underskott för hyra av moduler inom etableringsenheten. KS har be-
slutat att Socialnämnden kommer att få extra budget för detta underskott om det består 
under resten av året. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan. 
 
• 5 083 tkr av det prognostiserade underskottet beror på pandemin Covid 19. Socialför-
valtningen avser att ansöka om statsbidrag för de ökade kostnader som pandemin med-
för. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan. 
 
• 500 tkr beror på ökade kostnader i samband med införandet av heltidsresan. Dessa 
kostnader behöver finansieras av kostnadsbesparingar inom andra delar. Inom social-
förvaltningen pågår en genomlysning av hemtjänsten. Denna genomlysning väntas 
medföra möjliga åtgärder för effektivisering under hösten som uppgår till 500 tkr. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-10 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, 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 
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SN §  40 Dnr: SOC 0068/20  
   
 
Revidering av Socialnämndens delegationsordning 
 
 
Enheten för individ- och familjeomsorg och funktionsstöd har gjort en genomgång av 
delegationsordningen och identifierat områden där den behöver korrigeras eller uppda-
teras. Förändringarna framgår av bilaga 1. 
 
Socialförvaltningen föreslår att revidering beslutas om i enlighet med bilagor, för att så 
bra som möjligt tillgodose förvaltningens och lagstiftarens behov och mål.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Bilaga 2: Förändringsförklaring, socialnämndens delegationsordning 
Bilaga 3: Socialnämndens delegationsordning, ny 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens delegationsordning revideras i enlighet med bilagda handlingar. 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  41 Dnr: SOC 0009/20  
   
 
Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 
grön rehab. 
 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald 
Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet 
tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för 
att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform 
och ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika mål-
grupper som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning 
för personer i behov av att närma sig arbetsmarknaden.  

 
Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom socialförvalt-
ningens område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning möjliggörs 
aktivitet inom gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park och natur. Plane-
rade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen, arbets-
förmedlingen och psykiatrin. Planerade aktiviteter avser uppdrag i redan befintliga 
trädgårdar inom kommunens verksamheter.  

Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med anställ-
ning, men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom socialförvalt-
ningens nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms tillfalla arbetsgivaren 
och försäkringskassan.  

Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att socialnämnden avslår motion 
om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.  

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Bilaga 2: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-
05  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avstyrker motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön 
rehab i sin helhet. 
 
Beslutet justeras omedelbart.  
 
 
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S) reserverar sig mot beslutet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN §  42 Dnr: SOC 0070/20  
   
 
Utseende av ersättare i socialnämndens individutskott 
 
Av socialnämndens reglemente, 7 §, framgår att det inom socialnämnden ska finnas ett 
individutskott bestående av nämndens ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 
samt tre personliga ersättare.  
 
I och med reglementets 7 § har fullmäktige utsett utskottets ledamöter, men inte dess 
ersättare. Det ankommer därför på nämnden själva att utse ersättare till individutskot-
tet. 
 
Ett individutskott om tre ledamöter måste vara två – eventuellt tre för att undvika att 
besluten i praktiken blir ordförandebeslut – för att vara beslutsföra. Ett individutskott 
utan ersättare lider därför påtaglig risk att inte vara beslutsföra, om en eller två leda-
möter får förhinder. För att minimera denna risk bedöms det angeläget att utse ersät-
tare till socialnämndens individutskott. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-17 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Björn Johanson (M) utses som ersättare till Sandra Svensson (M) i socialnämndens 
individutskott. 
 
Jan-Eric Bäck (KD) utses som ersättare till Martina Lindqvist (KD) i socialnämndens 
individutskott. 
 
Ronald Caous (S) utses som ersättare till Thomas Wijk (S) i socialnämndens individut-
skott.   
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN § 43 Dnr: SOC 0069/20  
   
 
Val av ny tillsynsförrättare inom LSO och LBE 
 
 
Den kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska personer) och 
tar sikte på att kontrollera efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 
Tillsynsarbetet utförs av tjänstemän på delegation av socialnämnden. 
 
Greger Walette har genomgått MSB:s utbildning ”Tillsyn A” och bör utses till ny till-
synsförrättare. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-04 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Greger Walette utses till tillsynsförrättare inom LSO och LBE från och med 1 juli 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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SN §  44 Dnr: SOC 0072/20  
   
 
Ändring i sammanträdesplan för augusti 
 
Med anledning av den lägre bemanningen under sommaren bedöms det lämpligt att 
skjuta fram nämndsprocessen en vecka. Eftersom att nämnden fattar beslut om sam-
manträdesplan behöver nämnden även fatta beslut om revidering av sammanträdes-
plan. 
 
Såsom den ordinarie sammanträdesplanen var beslutad skulle förberedelserna för 
nämndsprocessen behöva påbörjas i slutet av juli. På grund av den lägre bemanningen 
under sommaren vore det önskvärt att förflytta processen en vecka framåt. Det bedöms 
inte finnas några hinder som talar mot en sådan lösning. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-18 
Bilaga 2: Ny sammanträdesplan socialnämnden 2020, 2020-06-18 
Bilaga 3: Ändringar i sammanträdesplan socialnämnden 2020, 2020-06-18 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens sammanträdesplan för augusti flyttas fram en vecka och ändras i en-
lighet med bilaga. 
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SN § 45 Dnr: 0013/20  
   
 
 
Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
Arvode för deltagande vid utbildning om Agenda 2030 
Socialnämnden beslutar att arvode utgår för deltagande vid utbildning om Agenda 
2030, 2020-011-17. 
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SN § 46   
   
 
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 2020-06-18 re-
dovisades. 
 

2. Kostenheten informerar 
Lidna Nilsson, enhetschef kost, och Erik Ahlqvist, teamledare, informerade om 
arbetet på kostenheten sedan senaste nämndsbesöket. De pratade bland annat 
om 
- Genomförda utbildningsinsatser 
- Hur kommande års uppföljning ska utformas 
- Positiv trend avseende kostmöten 
- Rutiner och förbättringsarbete kring matserveringen 
- Den nya funktionen, köksansvarig 

 
3. Rapport från styrgruppen Social välfärd, Göteborgsregionen, kvartal 

1 
Kent Lagrell, styrgruppen Social välfärd, Göteborgsregionen, informerade om 
styrgruppens arbete sedan senaste nämndsbesöket. Han berörde bland annat 
- Styrgruppens inspel i Göteborgsregionens remissvar avseende ”Regional ut-

vecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
- Branschråd för äldreomsorgen 
- Äldreomsorgens kompetensförsörjning 

 
4. Rapport om tillstånd , anmälan och tillsyn enligt alkohollag 

(2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
samt tobakslag (1993:581). 
Nämnden tog del av Socialresurs, Göteborg Stad, rapport om tillstånd, anmälan 
och tillsyn enligt alkohollag och lag om tobak och liknande produkter samt al-
kohollag. 
 

5. Temaområde, psykisk ohälsa, anhörigstöd 
Eva Haglund, anhörigsamordnare, socialförvaltningen, informerade om psykisk 
ohälsa och anhörigstöd. Hon visade en film med Susanne Rolfner Suvanto, som 
handlade om psykisk ohälsa bland äldre. 
 

6. Genomgång av Netpublicator 
Jacob Österlund, enheten för juridik och kansli, informerade om hur man an-
vänder Netpublicator i surfplattorna för att motta och arbeta i handlingar och 
kallelser. Netpublicator kommer börja användas för dokumenthantering och 
kallelseutskick i nämnden efter sommaren. 
 

7. Uppföljning Personalförsörjning  
Malin Tisell, förvaltningschef, meddelade att personalförsörjningen ser stabil ut, 
och att man har gott om vikarier till sommaren.  
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SN § 46   
   

 
8. Förvaltningschefen informerar 

Malin Tisell, förvaltningschef, informerar om det aktuella läget och arbetet med 
anledning av covid-19. 
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SN § 47 Dnr: 0019/20  
   
 
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.  
 
Beslut enligt under perioden 2020-05-29 – 2020-06-24 redovisas för Socialnämnden. 
 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
Ordförandebeslut, 2020-06-08, Beslut att inte verkställa bistånd som ska utföras i vis-
telsekommunen, dnr 0067/20. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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