
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum   

Socialnämnden 2019-10-30   1(10)       
 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 11:01  
Beslutande  
Ledamöter Sandra Svensson (M) Martina Lindqvist (KD) 
 Ronald Caous (S) Björn Johanson (M) 
 Jan-Eric Bäck (KD) Helena Larsson (L)  
 Kerstin Hirmas (V) 
    
Tjänstgörande ersättare Andrea Ohlsson (M) för Jim Adolfsson (M) 
 Tommy Andersson (S) för Thomas Wijk (S) 
Övriga närvarande  
Ersättare  Carina Wallhult (KD) Philip Larsson (M)  
  Staffan Dahlbäck (SD) Gunnar Ånskog (L)  
  Viveka Schmid (V) 
 
Tjänstemän Malin Tisell, socialchef, §§ 63-69 
 Jessica Vedlund, administrativ chef, §§ 63-69 
 Angelica Francisca, verksamhetschef IVO/FH, §§ 63-69 
 Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 68-69 
 Josefin Petersson, 1:e socialsekreterare, barn och unga, § 68 
 Karl Larsson, socialsekreterare, barn och unga, § 68 
 Nils Hjort, nämndsekreterare, §§ 63-69 
 
Justering 
Justerare Jan-Eric Bäck 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
   Nils Hjort 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Sandra Svensson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Jan-Eric Bäck 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Socialnämnden    
Sammanträdesdatum 2019-10-30 
Datum för anslags 2019-     -         Datum för anslags 2019-     - 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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SN §  63 Dnr: SN 0039/19  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje 
kvartalet, till och med 2019-09-30 
 
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 2019-09-30 visar att Socialnämnden, under tredje kvar-
talets rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Båda 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 har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rappor-
teringen för andra kvartalet 2019. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvartalet, 
till och med 2019-09-30, 2019-10-17 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om rapporteringen kan godkännas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Rapportering till och med 2019-09-30 visar att Socialnämnden har två ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. De gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS).  

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Expediering av beslut 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
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SN § 64 Dnr: SN 0091/19  
   
 
Revidering av socialnämndens reglemente i samband med or-
ganisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag om beslut att genomföra 
en organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten från kommunstyrel-
sen till socialnämnden krävs, som ett led i detta, en revidering av socialnämndens reg-
lemente, så att erforderliga ansvarsområden förs över till socialnämnden.  
 
I kommunstyrelsens reglemente finns idag ett antal ansvarsområden som idag fördelas 
till Etablerings- och arbetsmarknadsenheten att hantera. Vid en organisatorisk flytt av 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden 
behöver dessa ansvarsområden överföras till socialnämndens reglemente.  
 
I lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475) framgår att det i varje kommun ska finnas en 
arbetslöshetsnämnd. Kommunfullmäktige får tillsätta en särskild arbetslöshetsnämnd 
eller ge uppdrag åt en annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. Har så inte skett så 
är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd.  
 
Inför nu föreslagen organisatorisk flytt föreslås ansvar som arbetslöshetsnämnd flyttas 
över till socialnämnden, vilket föranleder tillägg i reglementet. Ändringarna är nödvän-
diga med anledning av att uppdragen inom etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
organisatoriskt flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Revidering av socialnämndens reglemente i samband med organisatorisk 
flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten, 2019-10-17 
Bilaga 2: Föreslaget nytt reglemente 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av socialnämn-
dens reglemente genom införande av nedanstående. 
 
” - Särskilda insatser för personer som omfattas av lag (2017:584) om ansvar för etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt samordning av kommunens sär-
skilda insatser inom detta område. 

- Mottagande av nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning samt att bedriva boenden och tillhandahålla boendeplatser, i 
både egen och extern regi, för ensamkommande barn.  
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SN § 64 Dnr: SN 0091/19  
   
 

- Mottagande samt insatser för ensamkommande enligt lag (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl. 

- Lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475).” 

Bestämmelserna i Socialnämndens reglemente ska träda i kraft 2020-01-01 

 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
När slutgiltigt beslut fattats i kommunfullmäktige ska detta expedieras till Socialnämn-
den 
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SN § 65 Dnr: SN 0050/19  
   
 
Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och  
liknande produkter (2018:2088) 
 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn enligt lag om to-
bak och liknande produkter (LTLP) (2018:2088). De nya reglerna började gälla 2019-
07-01 och genom LTLP införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. I och 
med detta får kommunerna ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tobaksla-
gen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att 
avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Tillsynsansvaret utö-
kas också till att avse partihandlare som, till skillnad från bestämmelserna om anmäl-
ningsplikt, omfattas av tillståndsplikt. 
 
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att 
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ LTLP. Grunderna får bestämmas av kom-
munfullmäktige (jfr RÅ 1994 ref.72). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska 
kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav 
om självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor. 
 
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet vilka avgifter som bör tillämpas för till-
ståndsgivning och tillsyn enligt LTLP. I enlighet med beslut i ärende SN § 52/19, Avtal 
om samverkan med Social resursförvaltning, Göteborgs stad, utför Social resursförvalt-
ning, Göteborgs stad, handläggning och i viss mån beslutsfattande å Öckerö kommuns 
vägnar enligt LTLP. På grund av detta är det Social resursförvaltning, och inte Social-
nämnden, som kommer ta ut avgifter i enlighet med detta ärende. Socialförvaltningen 
har därför valt att utgå från Social resursförvaltnings beräkningar avseende vilka nivåer 
respektive avgift bör ligga på. Förvaltningen finner de föreslagna avgifterna rimliga, och 
de kommer innebära att Öckerö har samma avgifter för tillstånd och tillsyn som Göte-
borgs stad. 
 
Tillstånds- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och övriga 
myndighetskostnader. 

 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och  
liknande produkter (2018:2088), 2019-10-18 
Bilaga 2: Göteborgs Stad, KF, handling 2019 nr 102, Avgifter för tillstånd och tillsyn 
enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), 2019-05-08 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget, och finner att så sker. 
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna avgifterna. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att Social resursförvaltning, Göteborgs 
stad årligen får besluta att justera de antagna avgifterna utifrån den faktiska arbetssitu-
ationen kring avgifterna, eller höja de antagna avgifterna med den procentsats i prisin-
dex för kommunal verksamhet (PKV) per 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas 
upp till närmaste hundratal. 

 
Expediering av beslut 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH 
Kommunstyrelsen 
När beslut är fattat i kommunfullmäktige ska expediering ske till: 
Jakob Kilner, social resursförvaltning, Göteborgs stad 
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SN § 66 Dnr: SN 0049/19  
   
 
Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
En motion har inkommit med förslaget att öka möjligheterna till social samvaro för 
personer med funktionsnedsättning. Genom handledning och eventuellt stöd från vän-
ner, 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.  
 
Socialdemokraterna föreslår att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla lämpliga 
former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella vid ett införande 
av ovan nämnda aktivitet. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till idén och ska beakta den i det framtida arbetet 
med att utveckla verksamheten men på grund av organisatoriska förutsättningar och de 
utmaningar som nämnden har inför 2020 finns ingen möjlighet att prioritera utveckl-
ing av lämpliga former och regler för föreslagen social aktivitet.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro, 2019-09-17 
(med rättelse i handlingen under sammanträdet från medborgarförslag till motion) 
Bilaga 2: Motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronald Caous (S) för socialdemokraterna föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas. Ordförande finner att 
motionen avstyrks. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avstyrker motionen. 

 

Reservation 
Ronald Caous (S) och Tommy Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 

Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
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SN § 67 Dnr: SN 0094/19  
   
 
Val av representanter till politiskt samråd för vårdsamverkan 
mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet 
 
Då tidigare representant och ersättare för Öckerö kommun i politiskt samråd för vård-
samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet inte längre är kvar i soci-
alnämnden, behöver posterna tillsättas på nytt. 
 
Det politiska samrådets roll är att ge, följa upp och styra uppdrag. Huvuduppdraget är 
målinriktad praktisk politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan mellan 
kommun, sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet i arbetet med att utjämna 
skillnader i hälsa.  
 
Tillsättande av representant och ersättare till politiskt samråd för vårdsamverkan mel-
lan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet är nödvändigt för att Socialnämnden ska 
ha möjlighet till samma inflytande som tidigare, och bör ligga helt i linje med nämn-
dens intressen. Tidigare har nämndens ordförande innehaft representantsrollen och 
andre vice ordförande innehaft ersättarrollen. Det tyckts inte finnas någon anledning 
att frångå denna ordning nu, och därför föreslås Sandra Svensson att tillsättas som re-
presentant, och Ronald Caous att tillsättas som ersättare. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Val av representanter till politiskt samråd för vårdsamverkan mellan 
kommun och sjukvård i Göteborgsområdet, 2019-10-22 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Sandra Svensson till representant och Ronald Caous till ersättare 
för Öckerö kommun i politiskt samråd för vårdsamverkan mellan kommun och sjuk-
vård i Göteborgsområdet. 

 

Expediering av beslut 
Malin Tisell, socialchef 
Anne-Charlotte Larsson, processledare LGS och politiskt samråd  
(anne-charlotte.larsson@vgregion.se ) 
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SN §  68   
   
 
Information och övriga frågor 
 

1. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende. (Dnr 009/19) 
Beslut om särskilt boende som inte verkställts fram till och med 2019-10-23 re-
dovisades. 
 

2. Öppna jämförelser 2019 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, redogjorde för de resultat som 
Öppna jämförelser 2019 visade avseende hemtjänsten och äldreboendena. 
 

3. Ekonomisk uppföljning per september, muntlig 
Malin Tisell, socialchef, gav en muntlig redogörelse för den ekonomiska upp-
följningen per september. Inga större förändringar har skett sedan augusti. För-
valtningen arbetar enligt den åtgärdsplan som beslutades vid nämnden 2019-
10-02. 

 
4. Information om barnavårdsutredningar 

Josefin Petersson, 1:e socialsekreterare barn och unga, och Karl Larsson, social-
sekreterare, informerade om hur barnavårdsutredningar går till. 
 

5. Förkortningslista 
En förkortningslista med vanligt förkommande förkortningar inom socialnämn-
dens verksamhetsområden har upprättats, och kommer löpande uppdateras. 
 

6. Arvode för deltagande vid Folkhälsans genomgång av kommunens 
jämställdhetsarbete. 
Helena Larsson, ledamot, närvarade vid Folkhälsans genomgång av kommunens 
jämställdhetsarbete 2019-05-29. Socialnämnden beslutar att arvode skall utgå 
för närvarande vid genomgången. 
 

7. Uppföljning av personalförsörjning 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH, redogjorde för läget avseende 
personalförsörjning. Det var inga större förändringar sedan tidigare. Just nu ar-
betar man mycket med heltidsresan. 
 
Malin Tisell, socialchef, redogjorde å Arto Niskalas, verksamhetschef äldre-
omsorg vägnar, vägnar att det inte var några förändringar i personalen för 
äldreboende och hemtjänst. 

 
8. Förvaltningschefen informerar 

Malin Tisell, socialchef, informerade om att preliminärt datum för invigning av 
Nya Solhöjden är satt till 26 februari. Vid nästa nämndsammanträde kommer 
ritningarna av det nya LSS-boendet att gås genom. 
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SN § 69 Dnr: 0070/19  
   
 
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 2019-09-26 – 2019-10-23 redovisas för Socialnämnden. 
 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
a) Ordförandebeslut, 2019-09-26, Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjäns-
terna i Göteborgsregionen – godkännande av avtal avseende samverkan vid räddnings-
tjänst 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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