
ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2021-02-04   1 

Plats och tid Lejonet/distans, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 11.40 
Beslutande 
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 

Ronald Caous (S) Björn Johanson (M) 
Jan-Eric Bäck (KD) Kerstin Hirmas (V) 
Thomas Wijk (S)  Helena Larsson (L) §§1-7 

Tjänstgörande ersättare Gunnar Ånskog (L) ersätter Jim Adolfsson (M) 
Carina Wallhult (KD) ersätter Helena Larsson (L) § 8 

Övriga närvarande 
Ersättare Viveka Schmid (V) 
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SN §  1 Dnr: SOC 34/20  
   
 
Årsbokslut 2020 
 
Under år 2020 har arbetet med mandatmålen fortsatt och av de 12 mål som tilldelats 
förvaltningen har ett aktivt arbete kring 8 mål med tillhörande satsningar startat inom 
respektive verksamhet, som delvis blivit uppfyllda. Det kvarstår 4 mål som inte har på-
börjats, men som kommer att arbetas med under år 2021 och år 2022. Kvalitén i verk-
samheterna är god och arbetet som utförts kring det beskrivs i varje verksamhetsområ-
des kvalitetsredovisning.  
 
Drift 
Årsbokslutet visar ett resultat på +4 tkr jämfört med budget.   
 
Investering 
Årsbokslutet visar ett resultat på +1 473 tkr jämfört med budget. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Bilaga 2: Uppföljning efter december 2020 
Bilaga 3: Verksamhetsplan 2021 
Bilaga 4: Begäran om reservation mellan år 2020 och 2021 av påbörjade investeringar 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner årsbokslutet och verksamhetsberättelsen för 2020 och över-
lämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 
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SN §  2 Dnr: SOC 07/21  
   
 
Svar på remiss angående riktlinje för kommungemensamt kva-
litetsledningssystem 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur för att de tjänster verksamhet-
en producerar håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. I verksamhetens 
uppdrag definieras vad verksamheten ska göra och i det systematiska kvalitets-
arbetet hur verksamheten bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av 
kommunens styrning och ledning.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har gett i uppdrag åt kommunens kvalitet- 
och utvecklingsgrupp att ta fram ett kommungemensamt kvalitetsledningssy-
stem, med syftet att jobba på ett enhetligt sätt och få en gemensam dokumentat-
ion i systemstödet. Utifrån uppdraget har det kommungemensamma arbetet och 
arbetet i förvaltningarna utvecklats.  
 
Riktlinjen beskriver det kommungemensamma kvalitetsarbetet. Systematiken i 
kvalitetsarbete handlar om fyra delar: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

 
I socialförvaltningen kommer det att finnas specifika rutiner för kvalitetsarbetet 
men som utgår från det kommungemensamma kvalitetsarbetet.  
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Bilaga 2: Kvalitetsledningssystem för Öckerö kommun – riktlinje för systematiskt kvali-
tetsarbete 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till Riktlinje för kommungemensamt kvalitets-
ledningssystem. 
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SN §  3 Dnr: SOC 09/21  
   
 
Delegering av beslutanderätten, för kommunal samverkan en-
ligt 9 kap. 37 § kommunallag (2017:735) till Socialjouren i Göte-
borgs stad, Socialtjänsten Centrum inom Göteborgs Stad 
 
Kommunal samverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallag (2017:735) gör det möj-
ligt för en kommun att uppdra åt en anställd i den samverkande kommunen att 
besluta på kommunens vägnar i en viss grupp av ärenden. Vid kommunal sam-
verkan bör den kommun som önskar ha samverkan fatta beslut om att delegera 
beslutanderätten till tjänsteperson/tjänstepersoner i den andra kommunen. Den 
överlåtande kommunen har möjlighet att besluta att förvaltningschefen i den 
mottagande kommunen ska kunna vidaredelegera beslutanderätten.  
 
Öckerö kommun och Socialtjänsten Centrum inom Göteborgs Stad, tidigare 
Social resursförvaltning, har ingått samverkansavtal avseende socialjour. Social-
jouren vid Socialtjänsten Centrum åtar sig därmed att för Öckerö kommuns 
räkning tillhandahålla socialtjänstjour med stöd av SoL, LVU och LVM under 
den jourtid som framgår av avtalet. Det finns därför ett behov av att ge tjänste-
män vid Socialtjänsten Centrum delegation att under jourtid fatta beslut i ären-
den med stöd av SoL, LVU och LVM. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Bilaga 2: Socialnämndens besluts- och delegationsordning, revidering rödmarkerad 
Bilaga 3: Avtal mellan Socialtjänsten Centrum inom Göteborgs Stad och Öckerö kom-
mun  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att delegera rätten att under jourtid besluta i brådskande 
ärenden med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen om vård av unga 
(1990:52) LVU och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, till för-
valtningsdirektören vid Socialtjänsten Centrum inom Göteborgs Stad. 

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningsdirektören vid Socialtjänsten Centrum inom 
Göteborgs Stad får vidaredelegera beslutanderätten till andra tjänstepersoner inom 
förvaltningen. 

3. Socialnämnden beslutar att socialnämndens besluts- och delegationsordning revide-
ras i enlighet med bilaga 2. 
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SN §  4 Dnr: SOC 62/20  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde 
kvartalet till och med 2020-12-31 
 
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 verk-
ställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdö-
mande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommun-
revisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda ruti-
ner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan personupp-
gifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-12-31 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. Tre ären-
den som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS) och tre av ärendena är insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL). 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2018-2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Rapportering till och med 2020-12-31 visar att Socialnämnden har sex ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) och tre ärenden är insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL). 

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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SN §  5 Dnr: SOC 08/21  
   
 
Verksamhetsplan 2021 och intern kontrollplan 
 
Varje år formulerar socialförvaltningen en verksamhetsplan som syftar till att 
beskriva förvaltningens förutsättningar så som lagar, regler, styrdokument och 
ekonomi men också vårt grunduppdrag, nuläge och framtid. Verksamhetsplanen 
är ett strategiskt dokument där förvaltningens viktiga strategiska utmaningar 
finns formulerade.  
 
Utöver verksamhetsplanen tas det också fram en intern kontrollplan som social-
nämnden beslutar om. Den interna kontrollplanen är en riskbedömning på de 
mest kritiska riskerna under socialnämndens verksamhetsområde. För 2021 är 
kompetensförsörjning, sjukfrånvaro, frånvaro av styrning kopplat till heltidsre-
san, en ekonomi i obalans samt avsaknad av finansieringsplan för digitala sats-
ningar det som lyfts in i intern kontrollen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Bilaga 2: Verksamhetsplan 2021 
Bilaga 3: Intern kontrollplan 2021 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den framtagna interna kontrollplanen för 2021. 

2. Socialnämnden noterar informationen om verksamhetsplan 2021. 
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BUN § 5 Dnr SN 12/21  
   
Arvode Demokratiforum 2021 

 

 
Ärende 
Socialnämnden behöver besluta om arvode ska utgå för de ledamöter och ersät-
tare som deltar i Demokratiforum 2021.  
 
Datum för Demokratiforum 2021 är: 
Torsdag 11 februari 
Tisdag 11 maj 
Torsdag 23 september 
Onsdag 24 november 
 
  
Socialnämndens beslut 

Arvode utgår till ledamöter och ersättare som deltar under Demokratiforum 
2021 datumen 11/2, 11/5, 23/9 samt 24/11.  
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SN § 7 Dnr: SOC 19/20  
   
 
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 2020-12-10 – 2021-02-04 redovisas för Socialnämnden. 
 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
Ordförandebeslut, 2020-12-16 
Ordförandebeslut, 2020-12-18 
Ordförandebeslut, 2021-01-04 
Ordförandebeslut, 2021-01-21 
Ordförandebeslut, 2021-01-26 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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SN § 8 

Information och övriga frågor 

1. Anmälan av ordförandebeslut gällande yttrande till Inspektionen för 
vård och omsorg
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS, informerar om ett yttrande till In-
spektionen för vård och omsorg (SN 0087/20).

2. Ekonomisk uppföljning
Malin Tisell, socialchef, informerar om det ekonomiska läget. Första prognosen 
för 2021 kommer under nästa sammanträde.

3. Personalförsörjning
Malin Tisell, socialchef, informerar om personalförsörjningen inom socialför-
valtningen och aktuella rekryteringar. Sjuktalen är fortsättningsvis relativt höga 
på grund av att all personal med minsta förkylningssymptom ska vara hemma.

4. Information om covid-19
Malin Tisell, socialchef, informerar om läget när det gäller covid-19 och hur so-
cialförvaltningen har anpassat sina verksamheter efter Folkhälsomyndighetens 
senaste restriktioner och rekommendationer. Kommunen har haft smitta inom 
sina verksamheter och samhällsmittan i Öckerö kommun ökade efter jul- och 
nyårshelgerna. Ny statistik kommer varje vecka och förvaltningen följer smitt-
spridningen noggrant för att kunna anpassa verksamheterna och begränsa vi-
dare smittspridning. Vaccination pågår inom kommunen och befinner sig i fas 
ett. Inom fas ett vaccineras de som bor på särskilt boenden för äldre, de som har 
hemtjänst och de som lever tillsammans med någon som har hemtjänst samt 
personal inom omsorg och hälso- och sjukvård. Fas två väntas kunna komma 
igång under februari. Besöksförbud på särskilt boende gäller fortfarande och be-
slutet gäller till och med den 23 februari. Snabbtester är inplanerade att införas 
inom verksamheterna inom kort.

5. Förvaltningschefen informerar
Malin Tisell, socialchef, informerarom den allmänna lägesstatusen inom för-
valtningen, ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Upphandlingen av den nya 
brandbilen pågår. Bygget av det nya LSS-boendet på Hönö pågår och planeras 
vara färdigställt i maj.

6. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende
Inga beslut om särskilt boende som inte verkställts finns fram till och med 2021-

2-04.
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