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Dnr 0041/21

Förslag på förändringar i budget och uppdrag samt taxor och avgifter för vård och omsorg och räddningstjänst 2022
Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på förändringar i budget och uppdrag för 2022. Förslaget kommer att lämnas till budgetberedningen för vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäktige
enligt årsplan för ledning och styrning. Förslaget innehåller de åtgärder som
krävs för att uppnå intentionerna i budgetdirektivet, inklusive förändrade satsningar till politiska mål och svar på särskilt riktade direktiv för verksamheterna.
Ärendet innehåller också förslag på revidering i taxor och avgifter för vård och
omsorg samt för räddningstjänst 2022.
Beredning
Ärendet samverkades i FSG 2021-05-25.
Bilagor
Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling, bilaga 1
Taxor och avgifter vård och omsorg, bilaga 2
Taxor räddningstjänst, bilaga 3
Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till förändring i budget och uppdrag
2022 och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen. Socialnämnden godkänner taxor och avgifter för vård och omsorg samt taxor för
räddningstjänst enligt bilagor, samt överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige
Ronald Caous (S) Thomas Wijk (S), Birgitta Abrahamsson (MP) deltar inte i beslutet.
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Dnr 2021-00063

Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå
Kommunerna i de fyra kommunalförbundsområdena har idag avtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med lärosätet i sitt geografiska område. Det har även
Västra Götalandsregionen för sin del. För Socialförvaltningen i Öckerö kommun finns
idag ett befintligt avtal med Högskolan i väst som löper ut 210731. Ett länsgemensamt
avtal mellan parter har nu upprättats för att tillsammans utveckla arbetet med VFU
inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå som börjar gälla 210816
för att skapa förutsättningar för utveckling och kvalitetssäkring. Avtalet reglerar struktur, ansvar och finansiering mellan parterna och bidrar till att uppnå en god och säker
vård. Avtalet är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från de ingående parterna. Arbetsgruppens representanter har under arbetets gång förankrat förslaget inom
respektive organisation. VästKom samt GR har ställt sig bakom avtalet. Öckerö kommun har självbestämmanderätt om kommunen vill ingå i upprättat avtal eller ej.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-05-13
Bilaga 2: Protokollsutdrag §260 Göteborgsregionen, 2021-03-19
Bilaga 3: Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund, 2021-03-19
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Ordförande finner att förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss från Göteborgsregionen (GR) –
dnr. 2021-00063 ’Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå’.
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Dnr: SOC 14/21

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 beslut redovisas för socialnämndens individutskott. Redovisningen innebär inte att
nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten, utan sker i rent informativt
syfte.
Delegationsbeslut under perioden 2021-04-28 – 2021-05-27 redovisas för Socialnämnden.
Delegationsbeslut att rapportera
•

Beslut från Göteborgs Stad om serveringstillstånd för Tullhuset 2021-04-19

•

Remiss i ärenden rörande alkoholservering, 2021-03-18

Socialnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
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SN § 24
Information och övriga frågor
a. Covid-19
Malin Tisell, socialchef, informerar nämnden om att smittan inom kommunen går sakta
nedåt. Samtal pågår om hur man skall hantera Corona i framtiden. Vi behöver ta fram
en post-covid plan. Vi skall vaccinera sommarpersonal på äldreboenden.
b. Tilläggsavtal till ”Avtal om samverkan” enligt alkohollagen
Angelica Francisca, verksamhetschef informerar gällande Tilläggsavtal till ”Avtal om
samverkan” enligt alkohollagen mellan Tillståndsenheten och Öckerö kommun. Genom
detta tillägg avtalas att Öckerö kommun, för året 2021, inte är bundna att följa de nivåer
för ansöknings- och tillsynsavgifter som beslutats av Göteborg Stad enligt alkohollagen.
Om Öckerö kommun beslutar att ändra avgiftsnivåerna så ska detta meddelas Tillståndsenheten, då Tillståndsenheten får fakturera Öckerö kommun för eventuella merkostnader till ett sådant beslut.
c. Muntlig ekonomisk prognos
Malin Tisell, socialchef, informerar om det ekonomiska läget. Förvaltningen prognostiserar att hålla sin budget för 2021. Förvaltningen ser hittills inga avvikelser.
d. Uppföljning kring effekterna av pandemin på ungdomsmåendet
Angelica Francisca, verksamhetschef informerar att förvaltningen inte ser någon förändring kring ungdomars mående i Öckerö kommun relaterat till pandemin.
e. Politiskt samrådsorgan
Kent Lagrell (M) föredrar revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt arbetet kring
nära vård.
f. Förvaltningschefen informerar
Malin Tisell, Socialchef, har ingen ny information att delge nämnden.
g. Verksamheten Gruppboende Hässlavägen
Angelica Francisca, verksamhetschef informerar om öppningen av det nya gruppboendet. En verksamhetsfilm kommer att visas på nästa nämnd.
h. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende
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SN § 24
i. Uppföljning av personalförsörjning
Arto Niskala, verksamhetschef och Angelica Fransisca, verksamhetschef berättar att
rekryteringen av sommarpersonal fortlöper samt att Solhöjden norra har rekryterat en
ny chef på grund av pensionsavgång.
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

