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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Yvonne Andersson (M) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Annelie Andersson (SD) 
Rufus Rydh (M) 
Irene Gustavsson (C)  
Elisabeth Hansson (L) 
Anette Johannessen (S) 
Björn Holm (KD) 
Björn Sporrong (S), ersätter Annica Johansson (S) 
Barbro Leidzén (S) 

Övriga närvarande Thord Jansson (SD) 
Christofer Niklasson (TP) 
Dan Gustafsson (M) 
Thomas Collberg (-) 

Shuja-At Noormohamed, förvaltningschef 
Christer Sundsmyr, avdelningschef 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef  
Clarie Engström, avdelningschef 
Lilian Hansson, avdelningschef 
Emelie Hildingsson, utvecklingsledare §§ 7-8 
Kristina Wranå, enhetschef §§ 7-8 
Sara Johansson, enhetschef §§ 7-8 
Aida Tegeltija, enhetschef §§ 7-8 
Pernilla Rasmusson, enhetschef §§ 7-8 
Lena Gilbertsson, enhetschef §§ 7-8 
Ann-Christin Måneskiöld, enhetschef §§ 7-8 
Ingela Brännehed, enhetschef §§ 7-8 
Linn Leidersdorff, enhetschef §§ 7-8 
Patrik Hoppstadius, enhetschef §§ 7-8 
Ulrika Kjellberg, enhetschef §§ 7-8 
Lena Arvidsson, enhetschef §§ 7-8 
Camilla Andersson, undersköterska §§ 8 
Sara Halldin, personalrepresentant Kommunal §§ 8-19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar:  
 
Ändringar i ärende 4: 

- Information om fallprevention utgår 
- Information om skrivelse från Kommunal tillkommer 

3



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 

Information 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att muntlig information enligt 
nedanstående förtecknings lämnats. 
 

A. Presentation av Vård- och omsorgsavdelningen 
Lilian Hansson, avdelningschef, presenterade tillsammans med 
enhetschefer verksamheten. 
 

B. Information om trygghetslarm 
Linn Leidersdorff, enhetschef, och Camilla Andersson, 
undersköterska, informerade om trygghetslarm. 
 

C. Skrivelse från Kommunal 
Skrivelse från Kommunal ställd till nämnden inkom i januari. 
Kristina Wranå, enhetschef, och Sara Halldin, 
personalrepresentant, svarade på frågor från nämnden. 
  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 

Brukarundersökning Individ- och 
familjeomsorgsavdelningen 

2023/3 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av 
brukarundersökningarna Individ- och familjeavdelningen 2022. 

Sammanfattning 
2022 är tredje året som individ och familjeavdelningen deltar i 
SKRs nationella brukarundersökning. Syftet med undersökningen 
är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i 
verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna 
utveckla och förbättra verksamheterna. Under året deltog 
avdelningen i undersökningarna inom verksamheterna 
boendestöd och försörjningsstöd. Avdelningen har tidigare varit 
med i andra delar inom Individ och familjeomsorgen men antal 
svar har varit under 5 så 2022 valde avdelningen att endast delta i 
dessa två delar. I brukarundersökningen 2023 finns ambitionen att 
göra ett nytt försök med missbrukarvård.  

En jämförelse med de jämförbara kommunerna har i resultatet av 
brukarundersökningen inte varit relevant då endast ett par 
kommuner per kommungrupp deltagit i undersökningen och 
antal svar som inkommit/kommun varit ännu färre än Tjörn 
(Habo gentemot försörjningsstöd undantaget). Det finns heller 
inga tydliga skillnader mellan Tjörn och de kommuner som 
inkommit med svar. 

Vid en jämförelse med riket är resultatet inom boendestödet 
jämförbart eller högre inom de flesta parametrarna. Inom 
boendestödet visar undersökningen tydligt att brukarna trivs och 
har förtroende för sina boendestödjare. När det gäller parametern 
rörande kommunikation är de något sämre än riket i stort. 
Avdelningen bör arbeta med att analysera orsaken till detta.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

När det gäller resultatet i brukarundersökningarna för 
försörjningsstöd är de överlag bra men det låga antal inkomna 
svar (23) gör det svårt att dra några direkta slutsatser. 

Resultatet av undersökningarna kommer att analyseras vidare på 
respektive enhet och målsättningen är att resultatet i 2023 års 
brukar underökning ska visa bättre resultat. Målsättningen är 
också att antal inkomna svar ska öka. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Per Åkerman, utvecklingsledare, 2023-01-15 
Enhetsrapport boendestöd 
Brukarundersökning försörjningsstöd 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 

Kostnad för Budget och skuldrådgivning 2023 

2022/120 

Beslut 
Socialnämnden godkänner del av budget och skuldrådgivnings 
överskott 2022 förs över till 2023. 

Sammanfattning 
Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund ingick 
2015 ett samarbetsavtal för konsumentrådgivning samt budget- 
och skuldrådgivning.  

Budget och Skuldverksamheten kommer för 2022 få ett överskott 
om cirka 80 000 kr, vilket skulle innebär en återbetalning om ca 
18 000 kr per kommun, (Stenungsund 26 000 kr). 
 
Stenungsunds kommuns ekonomiavdelning har nyligen beslutat 
att justera PO-pålägget inför 2023, bland annat beroende av höjda 
premier för det nya pensionsavtalet som ska tillämpas från den 1 
januari 2023. För övriga verksamheter kan denna justering skötas 
inom det normala budgetarbetet men det behöver hanteras 
separat när det gäller Budget och Skuldverksamheten. 

För att slippa göra en helt ny budget för 2023, eller göra ett 
underskott på grund av det ökade PO pålägget, önskar Budget 
och Skuldverksamheten att få ta med en del av överskottet 2022 
till 2023. Det skulle innebära 8 100 kr för kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Orust och 11 700 kr för Stenungsund, totalt 36 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Per Åkerman, utvecklingsledare, 2023-01-15 
Begäran om överföring medel för Budget och Skuld från 2022 till 
2023  
Beslutet skickas till 
Catrine Lindberg, enhetschef Medborgarservice, Budget och 
Skuld, Stenungsunds kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 

Verksamhetsbesök 2023 

2023/6 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ersätta fadderverksamheten 

med verksamhetsbesök. 

2. Socialnämnden fastställer fokusområden för 
verksamhetsbesök 2023–2026. 

3. Socialnämnden beslutar att genomföra en utvärdering av 
förändringen att ersätta fadderverksamheten med 
verksamhetsbesök under våren 2025. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har under tidigare mandatperiod arbetat med 
faddrar för verksamheterna. Detta ersätts nu med tre 
verksamhetsbesök per termin där samtliga ledamöter och 
ersättare erbjuds delta. De som vill och kan får deltaga.  

Syftet med verksamhetsbesöken är att ge socialnämndens 
ledamöter och ersättare ökad kännedom och kunskap om de olika 
verksamheterna inom socialförvaltningen för att kunna formulera 
mål och förbättringsåtgärder nästkommande budgetår.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-12 
Fokusområden för verksamhetsbesök 2023–2026. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår nämnden att fatta beslut enligt 
förvaltningens förslag men med ett tillägg om en utvärdering av 
förändringen under våren 2025. 

Beslutet skickas till 
 Socialnämndens ledamöter och ersättare för genomförande  
 Avdelnings- och enhetschefer för genomförande  
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 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 

Laddplan 2023-2026 

2022/210 

Beslut 
Socialnämnden beslutar ställa sig bakom förslag till Laddplan 
2023–2026 samt lämna remissyttrandet med tillhörande 
kommentarer till Kommunkansliet.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har inom ramen för Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om, antagit ett klimatlöfte om att under 2022 ta 
fram en laddplan för kommunen. Laddplanen fastställer 
prioriteringar och ansvar för genomförande för att säkerställa 
en kostnadseffektiv och ändamålsenlig utbyggnad av 
laddinfrastruktur.  

Syftet med laddplanen är att främja hållbara resor i kommunen 
samt att undanröja hinder för människor att äga elbil. För 
personbilsägare är den enskilt viktigaste åtgärden att kunna ladda 
sitt fordon vid bostaden (så kallad hemmaladdning). Därför är 
möjlighet till laddning vid bostaden planens prioritet.  

Planen har en tydlig uppdelning mellan vad kommunen behöver 
göra för att uppfylla nu gällande lagkrav och den förhöjda 
ambitionsnivån för prioritering av laddning vid framför allt 
boendeparkeringar.  

Publik laddning, eller destinationsladdning, betraktas som en 
service till kommunens besökare och utgör ett komplement till 
hemmaladdning. Det lyfts fram att publik laddning inte ska 
överskattas som faktor som påverkar människors val av 
fordon. Därför kommer kommunen inte att prioritera 
utbyggnad av publik laddning/besöksladdning i kommunal 
regi. I stället ska kommunen stötta och underlätta för de 
aktörer som vill bygga ut publik 
laddning/destinationsladdning.  
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 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vid planens antagande finns nya lagrum som ställer krav på att 
kommunen bygger ut laddinfrastruktur vid 
verksamhetslokaler och bostäder. 

Socialnämnden vill lyfta fram att det är positivt att en laddplan 
tas fram och beslutas och att syftet med den är tydligt. 

Där verksamhetslokaler hyrs av privata hyresvärdar där en 
stor del av Socialnämndens fordon är placerade, främst 
hemtjänst, kommer det att saknas laddstationer. Bedömning är 
att de nya reglerna sedan våren 2021 i Plan och 
bygglagstiftningen som reglerar fastighetsägarens ansvar, att 
under vissa givna förutsättningar förbereda för 
ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och 
minst ha installerat en laddplats, inte räcker för att fylla 
Socialnämndens behov.  

EU direktiv om rena och effektiva bilar kräver att 38,5% av alla 
nyanskaffade fordon släpper ut så låga mängder av koldioxid 
att det är främst eldrivna fordon som klarar det. Kommunen 
behöver då ta ställning till och planera för att dessa fordon får 
placeras och nyttjas i områden i kommunen där 
laddningsstationen kan och ska installeras. Det behöver ske i 
samverkan inom kommunen.  

I laddplanen står det att kommunens egna fordon ska använda 
befintlig laddinfrastruktur så långt det är möjligt. Det kommer 
att vara ett tillskott i att lösa behovet av laddstationer men det 
måste i så fall ske helt nära de arbetsplatser och verksamheter  
som har behov av att ladda fordon. Tillgången till 
laddstationerna behöver också säkras för Socialnämndens 
verksamheter.  

I laddplanens syfte framhålls att vara en attraktiv kommun för 
boende, besökare, näringsliv och anställda. Syftet bedöms vara 
bra och tydligt.  

I avsnitt 4.4 lyfts det fram att erbjudande om laddning till 
anställda på arbetsplatsen ska utformas på ett sätt att det gör 
det enkelt att äga elbil, men inte i onödan gynnar bilresande på 
ett sätt som resulterar i mer pendlingstrafik med bil.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningen bedömer att det borde ingå i att vara en attraktiv 
arbetsgivare att ge anställda bra erbjudande och om möjligt 
god tillgänglighet om att kunna ladda privata elbilar under 
arbetstiden. Förvaltningen har många anställda och 
yrkeskategorier som pendlar in till Tjörn på väldigt varierande 
arbetstider över hela veckans dagar. Det kan ju vara så att 
anställda går från fossildrivna fordon till bilar med eldrift. Det 
blir ju en miljövinst.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192 - 2022-11-17 i ärende 
2022/296. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande beslut om remiss: Laddplan 2023–2026. 
2. Laddplan 2023–2026 Remissutgåva. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet senast 31 januari 2023.  
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 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13 

Ansökan om alkoholtillstånd - Runntångens Gård, 
Myggenäs 

2022/190 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att avslå ansökan i sin helhet i enlighet 

med 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622). 
2. Socialnämnden beslutar att översända beslutet till Orust 

kommun för administrativ verkställighet.  

Sammanfattning 
Runntångens Gård Josefine Oskarsson ansöker om tillstånd för 
servering av alkoholdrycker vid Runntångens Gård. Ansökan 
avser i första hand stadigvarande serveringstillstånd till slutet 
sällskap och i andra hand tillfälligt tillstånd för slutet sällskap. 
Ansökan omfattar spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
drycker mellan kl. 12:00 – 01:00 på serveringsstället. 

Den samlade bedömningen är att sökanden ej uppfyller lagens 
krav på lämplighet enligt 8 kap. 12 § alkohollagen. Underlag till 
beslut framgår av bifogad utredning daterad 2022-12-21. 

Utredningen kommunicerades med sökande den 21 december 
2022. Sökande har fått anstånd att inkomma med yttrande till den 
9 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Pernilla Gilvad, alkohol- och tobakshandläggare, 2023-
01-04 
Utredning från Orust kommun, 2022-12-21 
 
Beslutet skickas till 
Orust kommun för administrativ verkställighet, 
pernilla.gilvad@orust.se 
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§ 14 

Rapportering av avvikelser 2022 

2022/33 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-12 
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef centrala administrationsavdelningen 

13



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 
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§ 15 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg 2022 

2022/79 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 4 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera 
avseende bostad för vuxna i form av gruppbostad enligt 9 § 
LSS. 

 Kommunen hade 1 ej verkställt beslut att rapportera 
avseende bostad för vuxna i form av gruppbostad och 
bostad för vuxna i form av servicebostad enligt 9 § LSS.  

 Kommunen hade 5 verkställda beslut att rapportera 
gällande särskilt boende för äldre enligt 5 kap. 5 eller 7 §§ 
SoL. 

Fördelning av kön: 4 kvinnor och 4 män. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-13 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer 
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§ 16 

Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen samt 
Mötesplatsen 2022 

2022/37 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Vård- och 
omsorgsavdelningen samt Mötesplatsen.  
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Vård- och 
omsorgsavdelningen samt Mötesplatsen för kvartal 4 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 2023-01-17 
Uppföljning kvartal 4 2022: 

- Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende  
kvartal 4 2022  

- Verkställda och ej verkställda beslut kvartal 4 2022  

- Fixartjänst kvartal 4 2022  

- Biståndsbedömda timmar kvartal 4 2022  

- Mötesplats Tjörn kvartal 4 2022 
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§ 17 

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 nämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att 
återkalla lämnad delegation. 

Redovisning av delegeringsbeslut: 

2023.1 Ordförandebeslut: Verksamhetsbidrag 
Sjöräddningssällskapet 2022 och 2023 (SN 2023/1) 
Delegat: Gun Alexandersson-Malm 
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§ 18 

Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2023 

2023/10 

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 2022-12-21 §§ 237 – 248 

SNAU 2023-01-10 §§ 1 – 8 
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§ 19 

Meddelande/Anmälningsärende 2023 

2023/11 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av 
meddelande lämnats för perioden 2022-12-21 – 2023-01-23. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 

2022.2070 Beslut KF 2022-12-15 Val av revisorer 2023-2026 

2022.2071 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner 
och regioner – Insatser inom området psykisk hälsa samt 
suicidprevention 

2022.2073 Uppsägning från Tjörns kommun av samverkansavtal 
kring stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck 

2023.2 Brev från Kommunal till Socialnämnden angående daglig 
verksamhet 

2023.50 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Underrättelse 
om inspektion 
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§ 20 

Övervägande av umgängesbegränsning 

 

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser.
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§ 21 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd 4 kap. 1 § SoL, för 
perioden 2022-11-01 till 2022-11-30. 

 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd 4 kap 1 § SoL, för perioden 2022-11-01 till  
2022-11-30. 

Stickprov 1: Vuxen bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, missbruk 

Stickprov 2: Ekonomiskt bistånd, enligt 4 kap 1 § SoL,  
arbetshinder sociala skäl 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL, 
för perioden 2022-11-01 till 2022-11-30. 

 
Sammanfattning 
Redovisning av övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL, för perioden 2022-11-01 till 
2022-11-30. 

Stickprov 1: Korttidsboende bifall enligt 4 kap 1 § SoL 

Stickprov 2: Demensboende bifall enligt 4 kap 1 § SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS, för 
perioden 2022-11-01 till 2022-11-30. 

 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS, för perioden 2022-11-01 till 
2022-11-30. 

Stickprov 1: Avslag, korttid läger enligt 9 § 6 LSS  

Stickprov 2: Bifall, kontaktperson enligt 9 § 4 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 

Övrigt 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att flytta sammanträdet tisdag den 28 

mars 16:15 till onsdag den 29 mars 17:00. 
 

2. Socialnämnden beslutar att anta revideringar i enlighet med 
förändringar i lagstiftningen av styrdokument ”Vägledning”. 

 
Sammanfattning 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att socialnämndens 
sammanträde den 28 mars flyttas till den 29 mars.  

Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår nämnden att anta revideringar i 
enlighet med förändringar i lagstiftningen av styrdokument 
”Vägledning”. 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
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