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Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
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Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12.15
Kent Lagrell (M)
Thomas Wijk (S), ej § 3
Björn Johanson (M)
Helena Larsson (L)
Kerstin Hirmas (V)

Martina Lindqvist (KD)
Jan-Eric Bäck (KD)
Sandra Svensson (M)
Ronald Caous (S)

Viveka Schmid (V) för Thomas Wijk (S), § 3

Övriga närvarande
Ersättare

Carina Wallhult (KD)
Andrea Ohlson (M)
Peter Domini (L)
Viveka Schmid (V)

Emil Beijer (KD)
Richard Wendesten (SD)
Birgitta Abrahamsson (MP)

Tjänstemän

Malin Tisell, socialchef
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, §§ 1, 2, 7
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 2-10
Jessica Dahlkvist, administrativ chef, §§ 2-10
Anja Hildorsson, enhetschef socialkontoret, § 1
Karl Larsson, socialsekreterare, § 1
Rebecka Johnsson, ekonom, §§ 1-6, 8-10
Nils Hjort, nämndsekreterare
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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 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.
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 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.
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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Dnr: 06/19

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018
Av uppdragshandlingens fyra mål, två mandatmål och två nämndmål, har ett nämndmål samt ett av mandatmålen uppfyllts helt. Ett nämndmål och ett mandatmål har delvis uppfyllts. Kvaliteten i verksamheterna är god och alla verksamhetsområden har
skrivit en kvalitetsredovisning. Ärendet behandlas på FSG 2019-01-29.
Socialnämnden redovisar för 2018 ett underskott om -4 549 tkr, I helårsprognosen per
oktober hade Socialnämnden ett befarat underskott på drygt 11 000 tkr. Med hjälp av
tillskott till Socialnämndens budget från fördelningsposter med totalt 7 900 tkr har det
befarade underskottet minskats. Tillskottet i budgeten avsåg Socialnämndens ökade
kostnader för platsbrist. Underskottet på -4 549 tkr beror på ökade personalkostnader
till följd av ökad vårdtyngd inom gruppbostad LSS (3 500 tkr) och vite om 1 000 tkr för
ej verkställda beslut gällande gruppbostad LSS. Verksamhetsområdet IFO/FH har ett
underskott om 7 261 tkr som hålls nere med hjälp av effekter från förvaltningens åtgärdsplan där 2 887 tkr har förbrukats mindre än budgeterat. Verksamhetsområdet
äldreomsorg redovisar ett resultat i balans med budget, + 23 tkr, räddningstjänsten har
ett mindre underskott på -53 tkr och administrativa enheten redovisar ett underskott på
-145 tkr.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-01-27
Bilaga 2: Uppföljning efter december, 2019-01-27
Ronald Caous (S) efterfrågar en tydligare redogörelse för hur man har kommit fram till
underskottet antecknas i protokollet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2018, med ett förtydligande av underskottet, och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen.

Expediering av beslut
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef
Jessica Dahlkvist, T.f. Administrativ chef
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Dnr: 0082/18

Revidering av uppdragshandling 2 inkl. budget 2019
I enlighet med fullmäktiges beslut (2016-12-15) om ”Årsplan för ledning och styrning”
ska nämnden besluta om uppdrag 2 inklusive budget.
Eftersom vi står inför en ny mandatperiod kommer de nya mandatmålen för 2019-2022
och de aktiviteter som berör verksamheterna inom socialnämnden att komplettera
uppdragshandlingarna, troligen kommer detta ske i mars månad. Arbete med att ta
fram satsningar och aktiviteter till mandatmålen pågår.
Uppdragshandlingen för administrativa enheten är reviderad då ett nytt uppdrag för
enheten är att samordna och utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete samt
bevaka, söka och redovisa statliga stimulansbidrag. Uppdraget att rekrytera timanställd
personal har tagits bort i och med decentraliseringen av bemanningsservice och ingår
inte enhetens uppdrag för 2019. I övrigt har inga andra justeringar gjorts i uppdragshandlingarna.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-01-27
Bilaga 2: Fördelning budget 2019

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag till reviderade uppdrag 2 inklusive budget 2019.

Expediering av beslut

Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef
Arto Niskala, Verksamhetschef ÄO
Angelica Francisca, Verksamhetschef IFO/FH
Peter Eriksson, Räddningschef
Jessica Dahlkvist, T.f. Administrativ chef
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Dnr: 0014/19

Motion om att pröva intraprenad som driftsform
Miljöpartiet de gröna i Öckerö kommun föreslår i en motion att kommunen prövar intraprenad som driftsform. I motionen anges att det finns alternativa sätt att organisera
kommunens verksamhet som kan ge positiva effekter för såväl verksamhet som den
enskilde arbetstagaren.
Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ansvarig nämnd har
fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten och bekostar driften. Personalen är fortfarande anställd i kommunen och intraprenadchefen är direkt
underställd förvaltnings- eller verksamhetschef.
Intraprenad ska drivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och styrdokument som
gäller övriga verksamheten inom kommunen. Intraprenad har rätt till samma centrala
service och stöd som andra verksamheter har.
Bland de förväntade fördelar som brukar anges vid införande av intraprenad som driftsform finns ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, ökat engagemang bland personal samt
ökat brukarinflytande.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2018-12-03
Bilaga 2: Motion om intraprenader, 2016-03-03
Bilaga 3: Protokollsparagraf, KS § 323
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Martina Lindqvist (KD) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska bordläggas. Ordförande finner att ärendet bordläggs.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
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Dnr: 0015/19

Motion om servering av svenskt kött i Öckerö kommun
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt kött i
verksamheterna.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2018-11-12
Bilaga 2: Motion om servering av svenskt kött, 2018-08-29
Bilaga 3: Protokollsparagraf, KS § 322
Bilaga 4: Protokollsparagraf, KS § 244
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Martina Lindqvist (KD) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska bordläggas. Ordförande finner att ärendet bordläggs.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
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Dnr: 08/19

Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens individutskott mandatperioden 2019-2022
Den 18 december 2014 beslöt Kommunfullmäktige att ersätta den Sociala myndighetsnämnden med Socialnämndens individutskott, och gjorde således om den till ett utskott
under Socialnämnden istället för en fristående nämnd, KF § 102.
I enlighet med Socialnämndens reglemente ska Socialnämndens individutskott (SNIU)
bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska ha var sin personlig ersättare som har rätt att
delta då ordinarie ledamot har förhinder.

Socialnämndens beslut
Till ledamöter i Socialnämndens individutskott för mandatperioden 2019-2022 utses
Kent Lagrell (M), Jennie Martina Lindqvist (KD) och Thomas Wijk (S).
Till ersättare för ledamöter i Socialnämndens individutskott för mandatperioden 20192022 utses Sandra Svensson (M), Jan-Eric Bäck (KD) och Ronald Caous (S).
Paragrafen justeras omedelbart.

Expediering av beslut
Kent Lagrell, Martina Lindqvist, Thomas Wijk
Sandra Svensson, Jan-Eric Bäck, Ronald Caous
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SN § 8

Information och övriga frågor
1. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende. (Dnr 09/19)
Beslut om särskilt boende som inte verkställts fram till och med 2019-01-30 redovisades.
2. Uppföljning av personalförsörjning
Malin Tisell, förvaltningschef, redogör för det aktuella läget avseende personalförsörjning inom IFO/FH, och konstaterar att man är fullbemannade på socialkontoret och chefssidan. Hon informerar även om den decentralisering som håller på att genomföras, där bemanningen flyttas ut till verksamheterna.
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, informerar om personalförsörjningen inom äldreomsorgen.
3. Ipads till ersättare
Kent Lagrell, ordförande, informerar om reglerna gällande Ipads till nämndens .
ersättare vad som gäller angående Ipads till nämndens ersättare.
4. Överförmyndare utsedd
Jennie Wernäng har utsetts till ny överförmyndare för Öckerö kommun.
5. Förvaltningschefen informerar
Malin Tisell, förvaltningschef, informerar om att socialförvaltningen har rapporterat en personuppgiftsincident till Datainspektionen.
Hon informerar vidare om att arbetet är igång rörande en vård- och omsorgsutbildning i kommunen.
Nämnden informerades även om en driftstörning som skedde, och påverkade
trygghetslarmen.

Informationen noteras till protokoll.
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SN § 9

Inbjudningar, kurser, möten och konferenser
1. Arvode för deltagande vid utbildningsdagar för förtroendevalda,
mandatperioden 2019-2022
Socialnämnden beslutar att arvode skall utgå.
2. Arvode och deltagande vid politikerlunch, 2019-02-21
Socialnämnden beslutar att arvode utgår.
3. Inbjudan till invigning av familjecentralen Navet
Socialnämnden har informerats om inbjudan.

Informationen noteras till protokollet.
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Dnr: 03/19

Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
i enlighet med Socialnämndens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till Socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden
omprövar eller fastställer delegationsbesluten.
Beslut fattade på delegation under november och december redovisades för Socialnämnden.

Bilagor
Delegeringslista, 2018-11-01 – 2018-11-30
Delegeringslista, 2018-12-01 – 2018-12-31
Socialnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
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