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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (M) fd (KD) 
Elisabeth Halvors (L) fd (MP) 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) 
Elisabeth Hansson (L) ers Susanne Landgren (M) 
Gerhard Bernhardsson (S) ers Annica Johansson (S)  
 

Övriga närvarande Inger Larsson Möller (L) fd (MP)  
Thomas Collberg (V) 
Svante Karlsson (S) via teams §§ 49-70 
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Emma Dolonius, nämndsekreterare  
Christer Sundsmyr, avdelningschef 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef 
Clarie Engström, avdelningschef 
Åsa Jönsson, avdelningschef samhällsbyggnad 
Linn Leidersdorff, enhetschef § 50 
Emelie Hildingsson, enhetschef § 51 
Cajsa Hamel, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 51-52 
Thomas Gustavsson, vice regionchef Vardaga § 50 
Marianne Midling, verksamhetschef Klövedals äldreboende § 50 
Per Åkerman, verksamhetskoordinator §§ 51-54 
Catarina Sandberg, tidigare avgiftshandläggare § 50  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 

Information 

 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att muntlig information enligt 
nedan förteckning lämnats. 
 

A. Presentation av ny Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Cajsa Hamel, ny medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
presenterade sig för nämnden.  
 

B. Information om Klövedals äldreboende  
Thomas Gustavsson, vice regionchef Vardaga, och Marianne 
Midling, verksamhetschef Klövedals äldreboende, informerade 
om Vardagas koncept och om verksamheten på Klövedals 
äldreboende. 
 

C. Information om förbehållsbelopp 
Catarina Sandberg, tidigare avgiftshandläggare, informerade 
nämnden om vad förbehållsbelopp innebär, samt bostadstillägg 
och avgifter.  
 

D. Information om överklagat planärende 
Åsa Jönsson, avdelningschef samhällsbyggnad, informerade om 
detaljplan Tångeröd 2:18 mfl som överklagats till Mark- och 
miljödomstolen.  
 

E. Information om Heltidsresan  
Linn Leidersdorff, enhetschef, informerade om Heltidsresan.  
 

F. Information om Boendekoordinator 
Clarie Engström, avdelningschef, informerade om att istället för 
att anställa en ny boendekoordinator har de arbetsuppgifterna 
tagits över av befintlig personal inom avdelningen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

G. Information om hantering av flyktingström från Ukraina  
Clarie Engström, avdelningschef, informerade om läget med 
flyktingar som kommit till Tjörn från Ukraina, och hur 
planeringen framöver ser ut.  

   
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 

Kvalitetsberättelse 2021(patientsäkerhetsberättelse och 
verksamhetsberättelse) 

2022/42 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse 2021. 

Sammanfattning 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen beskriver 2021 års 
planerade och genomförda förbättringsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021 

Patientsäkerhetsplanen 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 

Verksamhetsberättelse Konsumentkontoret 2021 
(budget- och skuldrådgivning) 

2022/46 

Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Socialnämnden har bett om att varje år få en redovisning av 
verksamheten Budget- och skuldrådgivning. 

Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund ingick 
2015 ett samarbetsavtal för konsumentrådgivning samt budget- 
och skuldrådgivning. Januari 2020 så gick 
konsumentrådgivningen över till att ges via konsumentverkets 
”Hallå konsument”. 

Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få 
en långsiktigt hållbar organisation. Tjörns kommun är 
representerade i en styrgrupp som träffas vid ett tillfälle per år. I 
styrgruppen sitter även representanter från kommunerna: Orust, 
Stenungsund och Ale.  

Konsumentkontoret är beläget på kommunhuset i Stenungsund 
och organiserad under enheten Medborgarservice. Tidigare var 
verksamheten belägen på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.  

Det viktigaste arbetet under 2021 har varit att förkorta kötiderna. 
Detta är även det viktigaste arbetet inför 2022 då kötiderna är 
fortsatt långa. Det förebyggande arbetet har minskat under året 
2021 för att kunna hantera de långa kötiderna till rådgivningen. 
Ett ökat inflöde av sökande med spelmissbruk och personer som 
blivit utsatta för bedrägeri.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Verksamhetsberättelse budget- och skuldrådgivning 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53 

Beslut om remiss till nämnder och styrelser: 
Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/56 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom styrdokumentet hyresmodell 
med beaktning av sammanfattade kommentarer som punktats i 
sammanfattningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera 
upprättat styrdokument Hyresmodell Tjörns Kommun till 
samtliga nämnder och styrelser. Svaren ska ha inkommit till 
kommunkansliet senast den 6 april 2022. 

Sammanfattningsvis har socialnämnden tre kommentarer på 
upprättat styrdokumentet hyresmodell Tjörns kommun. 

 Då inte hyresgästen äger rätt till nedsättning av hyra för 
hinder av nyttjanderätten vid sedvanligt underhåll bör 
underhåll av lägenheter i särskilda boenden för äldre samt 
trygghetslägenheter prioriteras i det övergripande 
styrdokumentet riktlinjer för lokalförsörjning. Detta för att 
förhindra tomma lägenheter som kostar både i hyresbortfall 
samt dåligt utnyttjande av personalresurser. 

 I styrdokumentet står också att läsa att hyresgästen årligen 
skriftligt ska redovisa hur det systematiska 
brandskyddsarbetet bedrivs till fastighetsägaren (Tjörns 
Bostads AB). Det här är enligt uppgifter inget som görs 
idag och det behöver därför tas fram en rutin och mall för 
hur och vad som ska redovisas. 

 När det gäller ersättning till Tjörns Bostads AB gällande 
nedlagd tid för konsultation behöver detta beskrivas mer 
ingående på när detta är aktuellt och hur detta ska 
beräknas och hanteras.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden vill i samband med denna remiss även lyfta att 
spetskompetens gällande fastigheter och hyressättning saknas i 
förvaltningen.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Remiss Hyresmodell version 2022-02-15  
Tjänsteutlåtande KSAU- Beslut om remiss av hyresmodell för 
Tjörns kommun 
Beslut KSAU 2022-02-24 § 37 Beslut om remiss: Hyresmodell för 
Tjörns kommun 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 

Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/57 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom styrdokumentet riktlinjer för 
lokalförsörjning med beaktning av sammanfattade kommentarer 
som punktats i sammanfattningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera 
upprättat styrdokument Riktlinjer för lokalförsörjning Tjörns 
Kommun till samtliga nämnder och styrelser. Svaren ska ha 
inkommit till kommunkansliet senast den 6 april 2022. 

Sammanfattningsvis har socialnämnden tre kommentarer på 
upprättat styrdokument riktlinjer för lokalförsörjning. 

 kvalitetsaspekten bör beaktas och skrivas in i det 
övergripande målet med lokalförsörjning. 

 Standardiserade bedömningsgrunder gällande 
ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten för att 
undvika subjektiva bedömningar. 

 Underhållsplanerna för särskilda boende för äldre samt 
trygghetsboenden ska högre prioritet än bostäder i det 
ordinarie bostadsbeståndet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20022-02-24 § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-04 
Riktlinjer för lokalförsörjning Tjörns kommun 
Beslut om remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 

Patientsäkerhetsberättelse och Verksamhetsberättelse 
2021 Klövedals Äldreboende 

2022/43 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelse för 2021 
och plan för patientsäkerhetsarbete 2022 för Klövedals 
äldreboende. 

Sammanfattning 
Vårdgivaren Vardaga för Klövedals Äldreboende har lämnat in 
verksamhetsberättelse för 2021 och patientsäkerhetsplan för 2022.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-21 
Verksamhetsberättelse för 2021 och patientsäkerhetsplan för 2022 
Klövedals äldreboende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 

Remiss till nämnderna avseende motion från Alma 
Sibrian (V) om ändrad valperiod för nämnder och 
styrelser 

2022/41 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte avge något yttrande. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över motion till 
Kommunfullmäktige 2021-12-10 från Alma Sibrian (V) om ändrad 
valperiod för nämnder och styrelser. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 254 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Motion 2021-12-10 
 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 

Granskning av kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen 

2022/50 

Beslut 
Socialnämnden översänder upprättat tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
socialnämndens styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen.  
 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte 
är att socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning av 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Revisionen bedömer 
dock bland annat att uppföljningen av det arbete som bedrivs kan ske 
på ett mer systematiskt sätt för att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån 
kompetensförsörjningsplanen.  
 
Förvaltningen ser att föreslagna åtgärder är helt relevanta att både 
se över, utvärdera och implementera. Förvaltningen har därför 
redan nu startat ett arbete med att revidera befintlig personal- och 
kompetensförsörjningsplan som gäller hela förvaltningen. 
Bedömning är att en delrapport till förvaltningen i det arbetet ska 
kunna vara klar i juni 2022. Slutrapportering förväntas ske under 
hösten. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 52. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-20 
Granskningsrapport – Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skrivelse angående granskning av kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 

Rapportering av avvikelser januari 2022 

2022/33 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex 
Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt synpunkter och 
klagomål för januari 2022. 

Sammanfattning 
Varje månad redovisas en sammanställning till socialnämnden 
över inkomna avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, avvikande 
händelser samt synpunkter och klagomål till socialförvaltningen. 

Alla medarbetare (anställda, uppdragstagare, 
praktikanter/studenter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder) har en skyldighet att rapportera och medverka i 
kvalitetsarbetet. Den som bedriver hälso- och sjukvård, 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda 
klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland 
annat vård och omsorgstagare och deras närstående samt från 
medarbetare. 

En avvikelse är en händelse som inte stämmer med normal rutin 
och som har medfört eller som kunde ha medfört obehag, risk 
eller skada för den enskilde. En avvikelse kan vara vård-, 
arbetsmiljö- eller driftrelaterat. 

En systematisk avvikelsehantering innebär att man rapporterar 
avvikelser systematiskt, analyserar, identifierar och åtgärdar 
bakomliggande orsaker i syfte att förbättra kvaliteten i vård och 
omsorg. Åtgärdernas effekt utvärderas och erfarenheterna återförs 
till verksamheten. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 

Rapportering av avvikelser februari 2022 

2022/33 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex 
Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt synpunkter och 
klagomål för februari 2022.  

Sammanfattning 
Varje månad redovisas en sammanställning till socialnämnden 
över inkomna avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, avvikande 
händelser samt synpunkter och klagomål till socialförvaltningen. 

Alla medarbetare (anställda, uppdragstagare, 
praktikanter/studenter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder) har en skyldighet att rapportera och medverka i 
kvalitetsarbetet. Den som bedriver hälso- och sjukvård, 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda 
klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland 
annat vård och omsorgstagare och deras närstående samt från 
medarbetare. 

En avvikelse är en händelse som inte stämmer med normal rutin 
och som har medfört eller som kunde ha medfört obehag, risk 
eller skada för den enskilde. En avvikelse kan vara vård-, 
arbetsmiljö- eller driftrelaterat. 

En systematisk avvikelsehantering innebär att man rapporterar 
avvikelser systematiskt, analyserar, identifierar och åtgärdar 
bakomliggande orsaker i syfte att förbättra kvaliteten i vård och 
omsorg. Åtgärdernas effekt utvärderas och erfarenheterna återförs 
till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 

Redovisning av fadderbesök 2022 

2022/10 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid 
dagens möte. 
 
Sammanfattning 
Svante Karlsson (S), Elisabeth Hansson (L), Dan Gustavson (M) fd (KD) 
och Yvonne Andersson (M) redovisade för fadderbesök vid grupp 1: 
Hemtjänsten, Kvarnbacken, Kommunal hälso- och sjukvård samt 
Kommunrehab.  

Elisabeth Hansson (L), Barbro Leidzén (S), Dan Gustavsson (M) fd (KD) 
och Yvonne Andersson (M) redovisade för fadderbesök vid grupp 2: 
Äldreboenden.  

Gun Alexandersson-Malm (L) redovisade för fadderbesök vid grupp 4: 
Skärhamns serviceboende, Krossekärrs korttidsverksamhet, 
Fågelkärrsvägens gruppboende, Höviksnäs gruppboende, 
Övergårdsvägens serviceboende, Kroksdals gruppboende, Daglig 
verksamhet samt Personlig assistans.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 

Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen samt 
Mötesplatsen 

2022/37 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal 

inom Vård- och omsorgsavdelningen samt Mötesplatsen. 

2. Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen samt 
Mötesplatsen ska redovisas kvartalsvis istället för 
månadsvis.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Vård- och 
omsorgsavdelningen samt Mötesplatsen för februari 2022. 
Nyckeltalen gäller bland annat följande: Gynnande beslut inom 
särskilt boende äldreomsorg verkställda och/eller ej verkställda, 
gynnande beslut inom särskilt boende LSS verkställda och/eller ej 
verkställda, Biståndsbedömda timmar, Fixartjänsten, samt 
Mötesplatsen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-23 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende februari 2022  

Verkställda och ej verkställda beslut februari 2022  

Fixartjänst februari 2022  

Biståndsbedömda timmar februari 2022  

Mötesplats Tjörn februari 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Johannessen (S) föreslår att Nyckeltal Vård- och 
omsorgsavdelningen samt Mötesplatsen ska redovisas kvartalsvis 
istället för månadsvis. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 

Redovisning statistik socialjouren 2021 

2022/47 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen från socialjouren i 
Göteborg 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har ett mångårigt avtal med Socialjouren i 
Göteborg om att hantera ärenden som inkommer efter arbetstid, 
se nedan. 

 Vardagar utanför kontorstid, från och med kl. 16.30 till och med 
kl. 08.00.  

 Veckoslut, från och med fredagar kl. 15.00 till och med måndagar 
kl 08.00. 

 Dag innan röd dag samt innan helgdagsafton från och med kl. 
15.00 samt helgdagar till och med efterföljande vardag kl. 08.00.  

Socialjouren i Göteborg har lämnat statistik om antal ärenden 
samt när på dygnet de har inträffat. 

Under 2021 har 73 ärenden inkommit till socialjouren. 28 har 
inkommit på dagtid och 40 ärenden har hanterats på kväll och natt 
samt 5 stycken i beredskap. 

25 ärenden berör barn 0-20år. 17 berör vuxna med missbruk. 1 berör 
vårdnad/umgänge och 2 ärenden handlar om våld i nära relationer. 
10 ärenden handlar om boende och 5 om ekonomi. När det gäller 
psykisk ohälsa är det 5. Två ärende handlade om Äldre eller 
funktionshinder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-28 
Bilaga 1 statistikuppgifter Socialjouren 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 

Starttillstånd reinvesteringar 2022 

2022/51 

Beslut 
Socialnämnden godkänner att socialförvaltningen tar i anspråk 
2022 års investeringsmedel att användas till reinvesteringar inom 
socialförvaltningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen erhåller årligen ett anslag för reinvesteringar. 
Investeringarna avser inventarier inom förvaltningens olika 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-25 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 

Rapport om tillstånd, anmälan och tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622) och lag (2018:188) om tobak 
och liknande produkter för 2021 

2022/49 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av tillståndsenhetens 
rapport.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har sedan år 2010 ett avtal om att lägga över utredningar 
enligt alkohollagen och tobakslagen på tillståndsenheten i Göteborgs Stad. 
Avtalet kommer att upphöra i maj 2022.  
 
Tillståndsenheten i Göteborgs Stad hör organisatoriskt till 
Miljöförvaltningen sedan den 1 januari 2021.  
 
En gång per år lämnar tillståndsenheten över en rapport till 
kommunen med aktuell statistik samt en beskrivning över hur 
arbetet fortskridit det gångna året. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-24 
Rapport tillståndsenheten 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd - Södra 
Hamnen 12 (Altarholmen Restaurang AB) 

2022/76 

Beslut 
1. Socialnämnden beviljar i enlighet med 8 kap. 1 § alkohollagen 

(2010:1622) bevilja Altarholmen Restaurang AB, 559182-3116, 
stadigvarande ändrat serveringstillstånd för servering av alla 
slag av alkoholdrycker till allmänheten från kl. 11.00 till kl. 02.00 
alla dagar på en utvidgad uteservering vid restaurang Södra 
Hamnen 12, Södra Hamnen 12, Skärhamn. 
 

2. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, 
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad för administrativ 
verkställighet. 

 
Sammanfattning 
Altarholmen Restaurang AB,559182-3116, har ansökt om stadigvarande 
ändrat serveringstillstånd för servering av alla slag av alkoholdrycker 
till allmänheten i Södra Hamnen 12, Södra Hamnen 12, Skärhamn. 
Ansökans omfattning och skäl till beslut framgår av utredning per den 
22 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-22 
Utredning från tillståndsenheten, Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, 
Grazyna Mucha den 22 mars 2022 
 
Beslutet skickas till 
Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25 
Göteborg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 

Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

2022/11 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
socialnämnden.  

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation. 

Redovisning av delegeringsbeslut: 

2022.280 SMS-funktion och installation  

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/4 

 

2022.344 SSBTEK - godkännande av ändrade avtalsvillkor  

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/5 

 

2022.372 Konsultstöd 

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/6 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 

Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2022 

2022/12 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten: 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
socialnämnden. 

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation. 

Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: 

SNAU 2022-03-01 §§ 32-44 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69 

Meddelande / Anmälningsärende 2022 

2022/13 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
lämnats för perioden 2022-02-23 – 2022-03-29. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 

2022.201 Beslut från KF Orust 2022-02-10 § 10 Avtalssamverkan mellan 
Orust och Tjörns kommuner avseende handläggning och tillsyn av 
alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning 

2022.202 Beslut KF 2022-02-24 § 42 Avtal om samverkan med Orust 
kommun avseende tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen 
(2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt 
antagande av taxa för dessa verksamheter 

2022.287 Beslut KF 2022-02-24 § 47 Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om tillitsbaserad hemtjänst 

2022.322 Mötesanteckningar Presidiedialog mellan Tjörns kommun och 
västra hälso- och sjukvårdsnämnden 9 november 2021 

2022.393 Protokoll Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
2022-02-28 

2022.192 Skrivelse från SPF Seniorerna Tjörnveteranerna  

2022.392 Slutlig rapport - Uppföljande granskning Tjörn  

2022.391 Uppföljning av tidigare granskningar 

2022.455 Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i 
annan kommun 2022 

2022.458 Sammanställning - Dialogforum sociala risker med anledning 
av covid-19 och kriget i Ukraina 11 mars 2022
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2022 

2022/14 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
från tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2022-02-23 – 2022-03-29 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 

2022.190 Meddelande om tillsyn och inspektion vid Kroksdals 
gruppbostad  

2022.454 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (dnr 3.1.2-
43783/2021) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 

Umgängesbegränsning enligt LVU 

 
 
Ärendet skyddas av sekretess i enlighet  
med Offentlighet- och sekretesslagens bestämmelser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2022-01-01 till 2022-01-31. 
 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-01-01 till 2022-01-
31 

Stickprov nr: 11 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  

Stickprov nr: 117 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2022-01-01 till 2022-01-31 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-01-01 till 
2022-01-31 

Stickprov nr: 49 Bifall avlösning i hemmet, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 76 Bifall trygghetstelefon, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2022-01-01 till 2022-01-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2022-01-01 till 
2022-01-31 

Stickprov nr: 2   Bifall korttidsvistelse, enl. 9 § 6 LSS   

Stickprov nr: 5               Bifall stödfamilj, enl 9 § 6 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75 

Övrigt 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågan lyfts.  
 
Sammanfattning 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, informerar person som är 
polisanmäld för stölder då personen varit klädd i jacka med Tjörns 
kommun-logga.  
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