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Plats och tid Ängholmen, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 10.30 
Beslutande 
Ledamöter Sandra Svensson (M) Helena Larsson (L) 

Ronald Caous (S) Björn Johanson (M) 
Jan-Eric Bäck (KD) Thomas Wijk (S) 
Martina Lindqvist (KD) Kerstin Hirmas (V) 

Tjänstgörande ersättare Philip Larsson (M) för Jim Adolfsson (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare Carina Wallhult (KD) Staffan Dahlbäck (SD) 

Gunnar Ånskog (L) 

JÄV  Sandra Svensson § 49 

Tjänstemän  Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS 
 Jessica Vedlund, administrativ chef 
Peter Eriksson, räddningschef 

 Rebecka Johnsson, ekonom 
 Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
 Jacob Österlund, nämndsekreterare 

Justering 
Justerare Ronald Caous 

Plats Kommunhuset Öckerö 

Underskrifter 
Sekreterare  ............................................................................. 

Klara Ivarsson 

Ordförande .............................................................................§§ 48, 50-51 
Sandra Svensson 

Ordförande .............................................................................§ 49 
Martina Lindqvist 

Justerare ............................................................................. 
Ronald Caous 

Organ 
Sammanträdesdatum 
Datum för anslags Datum för anslags

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Socialnämnden    
2020-08-27 
2020-09-03        2020-09-24 

uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
Underskrift ............................................................................ 
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SN § 50 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 2020-06-24 – 2020-08-26 redovisas för Socialnämnden. 

Delegationsbeslut att rapportera 
Ordförandebeslut, 2020-06-30, Beslut att inte verkställa insats som ska utföras i vistel-
sekommunen, dnr 0087/20. 

Ordförandebeslut, 2020-07-08, Beslut att inte verkställa insats som ska utföras i vistel-
sekommunen, dnr 0071/20. 

Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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SN § 51   
   
 
Information och övriga frågor 
 

1. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende. (Dnr 0022/20) 
Beslut om särskilt boende som inte verkställts fram till och med 2020-08-14 re-
dovisades. 
 

2. Tema Räddningstjänsten 
Peter Eriksson, räddningschef, informerade om räddningstjänstens verksamhet 
tillsammans med tre anställda inom räddningstjänsten. 
 

3. Kostnader och statistik i samband med covid-19 
Rebecka Jonsson, ekonom, informerade om kostnader och statistik i samband  
med covid-19.  
 

4. Lex Sarah återkoppling 
Angelica Francesca, verksamhetschef IFO/FS, informerade om status i Lex Sa-
rah ärendet, med dnr 0025/20. 
 

5. Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
Jessica Vedlund, enhetschef, informerade om Framtidens vårdinformations-
miljö (FVM). FVM är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitalise-
ringssatsning och en av tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och 
sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som ska 
vara helt genomfört under 2023. Framtidens vårdinformationsmiljö är ett sam-
arbete mellan VGR, privata vårdgivare med avtal med VGR och de 49 kommu-
nerna i Västra Götaland som i olika grad kommer att använda Millennium. Må-
let är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska 
möta behov och krav i nutid och framtid. 

 
6. Uppföljning av personalförsörjning 

Angelica Francesca, verksamhetschef IFO/FS, informerade om personalförsörj-
ningen inom förvaltningen.  

 
7. Förvaltningschefen informerar inklusive covid-19 

Angelica Francesca, verksamhetschef IFO/FS, informerade om läget med covid-
19. Kommunen arbetar med smittspårning, det innebär att om personal eller 
brukare har konstaterad smitta görs en smittspårning för att minimera risken 
för spridning. Antikroppstester ska introduceras i verksamheterna under hös-
ten. Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att prioriteras.   

 
8. Genomgång NetPublicator 

Jacob Österlund, nämndsekreterare, informerade om NetPublicator, som är ett 
nytt filhanteringssystem som kommer underlätta ärendehanteringen framöver.  

 




