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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (M) fd (KD)  
Elisabeth Halvors (L) fd (MP)  
Annica Johansson (S) 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) via teams, ej § 95 
Inger Larsson Möller (L) fd (MP) ers Thord Jansson (SD) § 95  
 

Övriga närvarande Kristina Nyckelgård (M)  
Inger Larsson Möller (L) fd (MP) §§ 76-94 
Svante Karlsson (S) via teams §§ 76-87 
Gerhard Bernhardsson (S)  
Christofer Niklasson (TP)  
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Emma Dolonius, nämndsekreterare  
Christer Sundsmyr, avdelningschef 
Lilian Hansson, avdelningschef 
Clarie Engström, avdelningschef  
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, via teams §§ 76-94 
Linn Leidersdorff, enhetschef, via teams § 77 
Kristina Wranå, enhetschef, via teams § 79 
Malin Haugen, ekonom §§ 76-78 
Denice Östlund, ekonom §§ 76-78 
Robin Lyktberg, utvecklingsledare  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen.

3



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 

Information 

 

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

A. Presentation av ny utvecklingledare Robin Lyktberg 
Robin Lyktberg, ny utvecklingsledare på socialförvaltningen, 
presenterade sig. 
 

B. Information om Heltidsresan  
Lilian Hansson, avdelningschef, och Linn Leidersdorff, 
enhetschef, informerade om status Heltidsresan.  

 
C. Information om statsbidrag Vård- och omsorgsavdelningen 

Lilian Hansson, avdelningschef, informerade om vad de 
tilldelade statsbidragen används till på Vård- och 
omsorgsavdelningen under 2022. 
 

D. Information om personalförsörjningen under sommaren  
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, Clarie Engström, 
avdelningschef, Lilian Hansson, avdelningschef och Linn 
Leidersdorff, enhetschef, informerade om hur det går med 
rekryteringen inför sommaren.  

 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78 

Ekonomisk uppföljning mars samt årsprognos 

2022/81 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen 
per mars 2022. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning per mars 2022 
för socialnämnden. 

Socialnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på 6,6 mkr. 

Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen 0,4 mkr 
Funktionshinder   1,3 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 0,0 mkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     0,5 mkr  
Gemensamt 4,5 mkr  
varav Nämnden   -0,5 mkr 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på 0,9 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-14 
Ekonomiskt resultat och prognos mars 2022 Socialförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79 

Ny vägledning LSS - utvärdering av 
omprövningsförbehåll samt boendekarriär 

2021/43 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner avdelningens utvärdering. 

2. Denna utvärdering ska fortsättningsvis göras varje år, 
under kvartal 2.  

Sammanfattning 
I samband med att Vård- och omsorgsavdelningen utökades med 
LSS la Socialförvaltningen fram ett förslag på en ny Vägledning 
för LSS och denna antogs 2021-04-28. I samband med antagandet 
beslutades det att en utvärdering avseende hur 
omprövningsförbehåll samt boendekarriär tillämpats skulle 
presenteras på nämnden i april 2022. Flertalet brukare har fått 
erbjudande att göra boendekarriär under perioden och 
verksamheter jobbar nu mer aktivt med att ha det som mål i 
genomförandeplaner där brukaren så önskar. Utmaningar i 
arbetet med boendekarriär är den begränsade tillgången till 
lägenheter samt den korta tidsramen när en ledig lägenhet finns 
att erbjuda. Det krävs ofta ett längre motiverande och 
trygghetsskapande arbete som inte medges inom de tidsramar 
som finns för det konkreta erbjudandet. 

Omprövningsförbehållet som infördes i samband med den nya 
vägledningen har inte nyttjats sedan det började tillämpas i nya 
beslut. 

Tidigare beslut 
Beslut om ny vägledning för LSS antogs i socialnämnden 
§101/2021 med diarienummer: 2021/43. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att denna uppföljning fortsättningsvis 
ska göras en gång om året, under kvartal 2.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 

Uppföljning Regionalt stödcentrum 

2020/105 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen av 

stödcentrum för hedersrelaterat våld och förtryck april 2022. 
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 

novembernämnden redovisa hur socialsekreterarna aktivt 
använder centrets insatser. 
 

Sammanfattning 
Göteborgs Stadskommunfullmäktige beslöt 2018 att uppdra åt 
kommunstyrelsen att tillsammans med andra kommuner inom 
Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och 
placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Tjörns kommun ställde sig i maj 
månad 2020 positiva till deltagandet i etableringen samt begärde 
att uppföljning av ärendet skulle ske i januari månad 2021. Det 
regionala Stödcentrum för hedersrelaterat våld startade i januari 
2022. 

Tjörns socialförvaltning har en socialsekreterare med kunskap 
inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Denna 
socialsekreterare har utsetts som kontaktperson i detta arbete. I 
uppgifterna ingår att följa utvecklingen inom området samt 
ansvara för förändringar i den egna organisationen som är 
relevant för samarbetet, samt att representera kommunen på 
samverkansmöten.  

Tjörns kommun har under vintern/våren 2022 fått affischer och 
informationsmaterial från stödcentrum. Arbetet med att sprida 
information kring verksamheten har påbörjats både till klienter 
och medarbetare. Den ansvarige socialsekreteraren har varit ute 
på de olika teamen och informerat om hur socialtjänsten på Tjörn 
kan använda stödcentrum i arbetet med våra klienter.  

Som exempel på saker där vi som socialtjänst kan använda oss av 
stödcentrum är: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Få stöd av professionella resurser med kunskap om heder. 
- Få konkreta råd kring hedersvåld 
- Vägledning i enskilda ärenden 
- Utbildning av personal i form av kompetenshöjande aktiviteter.  

 
Till hösten kommer personer från regionalt stödcentrum hit till Tjörns 
kommun. För de enskilda medborgarna på Tjörn finns möjlighet att 
kontakta stödcentrum för heder anonymt för rådgivning och 
stödsamtal. Kort med kontaktuppgifter till stödcentrum för heder finns 
att hitta i kundcenter i Skärhamn och i receptionen på sociala huset.  
Nu när informationen och material kring stödcentrum är förankrat 
i organisationen blir nästa steg att socialsekreterarna aktivt ska 
använda det stöd som det erbjuder där det finns behov. 
Avdelningens arbete med hedersrelaterat våld är en del i VINR-
teamet och stödcentrum för heder kommer framöver vara en 
stående punkt på teamets dagordning.  

Ett annat arbete som avdelningens ansvariga kommer att fortsätta 
arbeta med under resten av året är att sprida informationen till skolor 
och andra delar inom Tjörns kommun där kontakt med personer som 
utsetts för hedersförtryck kan finnas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81 

Årsberättelse Ungdomsmottagningen 2021 

2022/80 

Beslut 
Socialnämnden godkänner årsberättelsen 2021 för 
ungdomsmottagningen. 

Sammanfattning 
Ungdomsmottagningen erbjuder stöd och hjälp till ungdomar 
mellan 13–24 år. På mottagningen arbetar kurator, läkare och 
barnmorska. Hit kan ungdomar komma för rådgivning om 
preventivmedel, könssjukdomar, och underlivshälsa.  

Även 2021 har präglats av pandemin och Ungdomsmottagningens 
ordinarie utåtriktade arbete har ställts om mot mer digitala 
lösningar. Arbetet har anpassats efter restriktioner runt avstånd 
och skyddsutrustning därav har drop-in ställts in under vår och 
sommar och de har arbetat med planerade individuella besök. 
Ungdomsmottagningen på Tjörn har haft öppet 18,5 
timmar/vecka. 

Tjörns ungdomsmottagning stängde pga pandemin strax innan jul 
2020 och öppnade en dag i veckan från mars 2021 för att efter 
sommaren öppna upp som vanligt med två dagar i veckan igen. 
Ungdomarna har erbjudits och besökt grannkommunen 
Stenungsunds ungdomsmottagnings nya lokaler som hållt öppet 
måndag-fredag då Tjörn varit stängd vilken är nära belägen både 
gymnasiet, kommunikationer och torget med sina nya lokaler på 
Stenunge Allé. Mottagningsarbetet har flutit på med mestadels 
bokade planerade individuella besök och har anpassats efter 
gällande restriktioner runt avstånd och skyddsutrustning.  

 
Under 2021 har ungdomsmottagningen på Tjörn tagit emot 331 
besök fördelade på 190 individer. Motsvarande siffror 2020 var 
431 besök fördelade på 220 individer.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 20 december 
2018 att säkerställa att huvudmannaskapet för 
ungdomsmottagningen på Tjörn övertas av Västra 
Götalandsregionen. Detta enligt begäran från Tjörns socialnämnd. 
Verksamhetsövergången skedde from 1 juni 2019. Avtalet mellan 
Västra Götalands läns landsting genom Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Tjörns kommun avseende 
ungdomsmottagningen på Tjörn gäller fram till 31 december 2022 
med möjlighet till förlängning 12 månader efter överenskommelse 
mellan parterna. Vid nyttjande av förlängning ska parterna vara 
eniga senast den 30 juni 2022. Kostnaden för Tjörns kommun 
uppgår 2022 till ca 425 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-20 
Årsrapport ungdomsmottagningen 2021 

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 

Remiss till nämnder och styrelser: Riktlinjer för 
visselblåsarfunktionen 

2022/82 

Beslut 
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslaget på riktlinje för 
Tjörns kommuns rapporteringskanal för visselblåsning med 
tillägg att återrapporteringen till Kommunstyrelsen bör ske 
kvartalsvis istället för årligen.  

Sammanfattning 
Visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021. Dess 
huvudsakliga syfte är att ge ett förstärkt skydd till personer som i 
ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om sådana 
missförhållanden som anges i visselblåsarlagen. Med 
missförhållanden avses missförhållanden som är av allmänt 
intresse, brott mot svensk lag eller brott mot sådan rättsakt inom 
EU som nämns i visselblåsarlagen. Av visselblåsarlagen framgår 
att kommuner ska inrätta en rapporteringskanal senast den 17 juli 
2022.  

Tjörns kommuns riktlinje om rapporteringskanal för 
visselblåsning är nu ute på remiss. Socialnämndens remissvar ska 
ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-05-01. 

Förvaltningen bedömer att den rapporteringskanal för 
visselblåsning för Tjörns kommun som beskrivs i riktlinjen 
kommer att fungera.  Förvaltningen föreslår Socialnämnden att 
ställa sig bakom riktlinjen om rapporteringskanal för 
visselblåsning.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 66 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Riktlinje för Tjörns kommuns rapporteringskanal för 
visselblåsning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande angående remiss av riktlinje för Tjörns kommuns 
rapporteringskanal för visselblåsning, KS2022/74 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) förslår att socialnämnden ställer sig bakom 
förslaget på riktlinje för Tjörns kommuns rapporteringskanal för 
visselblåsning med tillägg att återrapporteringen till Kommunstyrelsen 
bör ske kvartalsvis istället för årligen.  

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 

Rapportering av avvikelser mars 2022 

2022/33 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex 
Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt synpunkter och 
klagomål för mars 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 2022-04-07 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 

Redovisning av fadderbesök 2022 

2022/10 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga fadderbesök fanns att 
rapportera vid dagens möte. 
 
Sammanfattning 
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 1 2022 

2022/79 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL.  

Beslutsdatum 2021-06-29 samt 2021-09-23. 

Kommunen hade 2 verkställda beslut gällande särskilt boende för 
äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Kommunen hade 1 verkställda beslut gällande kontaktperson 
enligt 9 § p 4 LSS att rapportera in.  

Kommunen hade 1 beslut gällande kontaktperson enligt 9 § p 4 
LSS som avslutats utan att verkställas att rapportera in.  

Fördelning för kön: 5 kvinna, 1 man  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-19 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 

Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen samt 
Mötesplatsen kvartal 1 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 1 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 2022-04-19 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende kvartal 1 2022  

Verkställda och ej verkställda beslut kvartal 1 2022  

Fixartjänst kvartal 1 2022  

Biståndsbedömda timmar kvartal 1 2022  

Mötesplats Tjörn kvartal 1 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 

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: 

2022.609 Införandeprojektet verksamhetssystem Combine 

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/7 

 

2022.610 Combine avrop koppling till DF Respons – 
investeringskostnad 

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/8  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 

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 2022-03-30 §§ 45-65 

SNAU 2022-04-12 §§ 66-74 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 

Meddelande / Anmälningsärende 2022 

2022/13 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
lämnats för perioden 2022-03-30 – 2022-04-26. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 

2022.554 Beslut KF 2022-03-24 § 60 Förvaltning av Tjörns kommuns 
fastigheter  ändring av kommunstyrelsens reglemente samt justering av 
budget 2022 

2022.553 Beslut KF 2022-03-24 § 64 Rapportering av ej verkställda beslut 
till Inspektionen för vård och omsorg kvartal 4 2021  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2022 

2022/14 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
från tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2022-03-30 – 2022-04-26. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. Inga handlingar fanns att anmäla vid dagens 
möte.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2022-02-01 till 2022-02-28. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-02-01 till 2022-02-
28 

Stickprov nr: 123 Avslag livsföring i övrigt, enl 4 kap 1 § SoL   

Stickprov nr: 230 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  

 

22



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2022-02-01 till 2022-02-28. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-02-01 till 
2022-02-28 

Stickprov nr: 3 Bifall korttidsboende, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 4 Avslag äldreboende, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2022-02-01 till 2022-02-28. 

 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2022-02-01 till 
2022-02-28 

Stickprov nr: 1 Bifall daglig verksamhet, enl. 9 § 10 LSS   

Stickprov nr: 3 Avslag kontaktperson, enl 9 § 4 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 

Övrigt 

 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga övriga frågor fanns att 
ta upp vid dagens möte. 
 
Sammanfattning 
Inga övriga frågor togs upp vid dagens möte.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 

Övervägande av umgängesbegränsing samt 
hemlighållande av vistelseort enligt LVU 

 

Ärendet skyddas av sekretess  
i enlighet med Offentlighet- och sekretesslagens  
bestämmelser

26


	Protokoll förstasida
	Beslut SN 2022-04-27
Fastställande av dagordning
	Beslut SN 2022-04-27
Information

	Beslut SN 2022-04-27
Ekonomisk uppföljning mars samt årsprognos
	Beslut SN 2022-04-27
Ny vägledning LSS - utvärdering av omprövningsförbehåll samt boendekarriär
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2022-04-27
Uppföljning Regionalt stödcentrum
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2022-04-27
Årsberättelse Ungdomsmottagningen 2021 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2022-04-27
Remiss till nämnder och styrelser: Riktlinjer för visselblåsarfunktionen
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2022-04-27
Rapportering av avvikelser mars 2022
	Beslut SN 2022-04-27
Redovisning av fadderbesök 2022
	Beslut SN 2022-04-27
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal 1 2022
	Beslut SN 2022-04-27
Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen samt Mötesplatsen kvartal 1 2022
	Beslut SN 2022-04-27
Anmälan av delegeringsbeslut 2022
	Beslut SN 2022-04-27
Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2022
	Beslut SN 2022-04-27
Meddelande / Anmälningsärende 2022
	Beslut SN 2022-04-27
Meddelande tillsynsmyndigheter 2022
	Beslut SN 2022-04-27
Bistånd 4 kap 1 § SoL 
	Beslut SN 2022-04-27
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 
	Beslut SN 2022-04-27
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS
	Beslut SN 2022-04-27
Övrigt 
	Beslut SN 2022-04-27
Övervägande av umgängesbegränsing samt hemlighållande av vistelseort enligt LVU

