
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

Plats och tid Stora Tjörnsalen  kl. 16:00 – 18:30 

Utses att justera Anette Johannessen (S) 

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn den 2 november 2022  

Paragrafer §§ 167–194 

 
Underskrift  Sekreterare 

 
 Robin Lyktberg 

 Ordförande 
 

 Gun Alexandersson-Malm (L) 
 Justerare 

 
 Anette Johannessen (S)  

 

 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Anslaget sätts upp 2022-11-02 

Anslaget tas ner 2022-11-25 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Robin Lyktberg 
 Utdragsbestyrkande 

 

1
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Emelie Hildingsson, enhetschef §§ 167-179, 185-193 
Linn Leidersdorff, enhetschef §§ 174, 176 
Per Åkerman, utvecklingsledare §§ 167-176, 185-193 
Ingela Brännehed, enhetschef § 168 
Samniang Duangkasem, kock § 168 
Ewelina Hermansson, kock § 168 
Sara Halldin, personalföreträdare §§ 169-171, 173-184 
Robin Lyktberg, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med tillägg av en övrig fråga: 

- Anpassning av bostad.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168 

Information 

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

A. Vinnare White Guide Senior 
Ingela Brännehed, enhetschef för kostenheten tillsammans med 
kockarna Samniang Duangkasem och Ewelina Hermansson 
informerar om arbetet på kostenheten och priserna i årets White 
Guide Senior tävling. 
 

B. Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen byter namn 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef redogör för kommunala 
hälso- och sjukvårdsavdelningens namnbyte till kommunala 
primärvårdsavdelningen vid årsskiftet 2022–2023. 
 

C. Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Avdelningscheferna Lilian Hansson och Ann-Charlotte Nyrén 
informerar om IVO:s delrapportering avseende myndighetens 
nationella granskning av medicinsk vård och behandling vid 
särskilda boenden för äldre. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169 

Verksamhetsberättelse 2021 IOP stödgrupper 

2022/44 

Beslut 
Socialnämnden godkänner delårsrapporten 2022 för IOP 
stödgrupper Tjörn. 

Sammanfattning 
Under 2021 arbetades ett ett IOP avtal (idéburet offentligt 
partnerskap) fram mellan Tjörns kommun och Svenska kyrkan 
Tjörn.  

Det övergripande syftet med verksamheten är att ge barn och 
unga stöd och förutsättningar att hantera sin situation och 
förebygga psykisk ohälsa och social utsatthet i vuxenlivet. 

Enligt avtalet ska verksamheten redovisa statistik halvårsvis till 
socialnämnden. 

Under årets första 8 månader har verksamheten haft 16 
inskrivningar till grupper och enskilda samtal. I augusti startade 
årets andra grupp av Skilda världar och den grupp som startades 
innan sommaren har fortsatt.  

Verksamheten har även möjlighet att ta emot barn och ungdomar i 
enskilda samtal i väntan på grupp. De har för tillfället fyra 
enskilda samtal i gång. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-17 
Verksamhetsberättelse från start till augusti 2022
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170 

Hyressättning särskilda boenden 

2020/178 

Beslut 
1. Socialnämnden bordlägger frågan om justeringar av hyrorna på 

särskilda boenden för äldre och funktionshindrade. 

2. Socialnämnden beslutar att en utredning ska göras om hur 
de olika aktörerna påverkas av att hyreskontrakt med 
förvaltningens brukare ska upprättas direkt mellan 
fastighetsägare och hyresgäst i det fall kommunen eller 
Tjörns Bostads AB äger fastigheten. Denna utredning ska 
presenteras för nämnden i februari 2023. 

Sammanfattning 
Enligt socialnämndens beslut 2019-11-27 § 216 punkt 4 fick 
förvaltningen uppdraget att utreda möjligheter till ökade 
hyresintäkter på våra särskilda boenden. 

Under hösten 2021 genomförde konsultföretaget Niras  en 
utredning gällande hyressättning på våra särskilda boende för 
äldre och funktionshindrade. Utredningen visar att hyresnivån i 
särskilda boenden för äldre på Tjörn är låg i jämförelse med de 
undersökta referenskommunerna samt genomsnittshyran i Västra 
Götalands län. En hyresjustering föreslås på samtliga särskilda 
boende för äldre. 

När det gäller hyrorna på kommunens särskilda boenden för LSS 
bedöms de vara skäliga med undantag för Skärhamns 
serviceboende där hyran är märkbart lägre. En hyresjustering för 
Skärhamns serviceboende föreslås vilket medför en mer jämlik 
hyressättning inom kommunens LSS-boenden.  

Sammanlagt innebär förslaget till hyresjustering för SÄBO och LSS 
en ökad intäkt på ca 1–1,4 miljoner kronor. För hyresgästerna 
kommer det innebära en ökad kostnad om de ej är berättigade till 
bostadstillägg. 

6



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I socialnämnden 2022-02-23 § 33 återremitterar socialnämnden 
ärendet i sin helhet för komplettering med en konsekvensanalys 
av att TBAB tar över huvudmannaskapet för hyressättningen.  

I en förändring från blockhyra och uthyrning i andra hand från 
socialnämnden till uthyrning direkt från hyresvärdar till 
hyresgäster finns det flera kommunala aktörer som kommer att 
påverkas, Vård- och omsorgsavdelningen, Tjörns Bostads AB 
(TBAB) och den nya Fastighetsförvaltningen.  

Under våren har en rad olika styrdokument kopplade till lokaler 
och hyressättning beslutats i Kommunfullmäktige. Detta i 
kombination med den organisatoriska förändringen med en 
fastighetsförvaltning medför kräver en bredare utredning innan 
ett beslut kan fattas. Denna utredning bör ske i samverkan med de 
olika aktörerna och utredningen ska visa vilka åtgärder som 
behöver göras innan en förändring av hyresförhållandena görs 
och av vem. Denna utredning kommer att presenteras i nämnden 
februari 2023. 

Innan en utredning påbörjas behövs det säkerställas att en 
förändring av hyresförhållandena inte innebär ekonomiskt 
negativa effekter för kommunen som helhet. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019-11-27 § 216 punkt 4 

Socialnämnden 2021-09-21 § 173 

Socialnämnden 2022-02-23 § 33 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-17 
Hyresutredningen SÄBO + LSS

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171 

Samverkansavtal familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter i VGR 

2022/156 

Beslut 
Socialnämnden anser att det är av vikt att öppen förskola är 
samlokaliserad med regionens verksamhet oberoende av vilket av 
de två begrepp som används, familjecentral eller 
familjecentralliknande verksamhet. 

Sammanfattning 
Under 2020 lyfte Västra Götalandsregionen fram behovet av att 
tydliggöra uppdrag och förväntningar på familjecentralerna i 
Västra Götaland. 

Genom att skapa ett länsgemensamt inriktningsdokument för 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 
ville man kvalitetssäkra en lägsta nivå för familjecentralerna i 
länet. 

Den 10 maj 2021 fastställde Vårdsamverkan Västra Götaland en 
uppdragshandling som gav Västra Götalandsregionen och 
VästKom i uppdrag att ta fram ett inriktningsdokument för 
familjecentralerna i Västra Götaland. Vårdsamverkan Västra 
Götaland konstaterade att de senaste årens rapporter och 
utredningar visat på ett behov av att skapa en gemensam grund 
för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. 

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett 
förslag på länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler 
och familjecentralsliknande verksamheter tagits fram. Ordförande 
och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har 
ställt sig bakom att skicka ut bifogat förslag på remiss. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden har en synpunkt i avsnittet 8.3 familjecentralliknande 
verksamheter. Där står att läsa: 
Den familjecentralsliknande verksamheten ska utöver detta också 
samverka med minst en av de återstående basverksamheterna. 
Barnhälsovården ska vara samlokaliserad med minst en av de kommunala 
verksamheterna (öppen förskola eller förebyggande socialtjänst). 

Socialnämndens åsikt är att det i formulering ska framgå att 
samlokaliseringen i en familjecentralsliknade verksamhet ska ske 
mellan barnhälsovården och den öppna förskolan. Det är inte 
nödvändigt att en socialtjänsts kurator är placerad i samma lokal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-06 
Enkät - Synpunkter på remissversion samverkansavtal 
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172 

Vägledning kommunal primärvård 

2022/171 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta handbok och vägledning för 
kommunal primärvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och hälso- 
och sjukvårdsavtalet. 

Sammanfattning 
Handboken och vägledningen för kommunal primärvård är 
skriven utifrån ett jämlikhetsperspektiv, att alla ska få rätt till vård 
på rätt vårdnivå. Vägledningen för kommunal primärvård 
beskriver vem, om, när och vad patienten får eller inte får 
kommunal primärvård. Varje vårdbegäran prövas individuellt 
innan beslut fattas.  

Syftet med vägledningen är tvådelat där en del är att den ska ge 
medarbetarna i den kommunala primärvården på 
socialförvaltningen politiskt stöd och styrning vid tolkningen av 
lagstiftningen och avtal i Tjörns kommun. Den andra delen är att 
klargöra hur hälso-och sjukvårdslagen och hälso- och 
sjukvårdsavtalet ska tillämpas samt säkerställa likartad vård. 

Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana 
angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan 
region eller någon annan ska ha hand om, detta framgår av 2 kap. 
2 § kommunallagen (2017:725). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-05 
Handbok och vägledning för kommunal primärvård 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
För kännedom: 
 Avdelningschef för kommunala hälso- och 

sjukvårdsavdelningen 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 

Personal- och kompetensförsörjningsplan 

2022/175 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Personal- och 
kompetensförsörjningsplan för socialförvaltningen 2023–2027. 

Sammanfattning 
Personalen är vår viktigaste resurs och en förutsättning för att 
kommunen ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot 
invånarna.  

Tjörns kommun står som arbetsgivare inför växande 
pensionsavgångar och en åldrande befolkning. Största delen av 
pensionsavgångarna blir inom vård och omsorg. Det är därför 
angeläget att finna vägar för att öka attraktiviteten för yrken inom 
dessa verksamheter då behovet av personal väntas öka. 
Strategiska insatser är av största vikt, både för att locka ny 
personal och för att behålla den man har. 

Personal- och kompetenförsörjningsplanen syftar till att ange mål 
och ge förutsättningar för ett strukturerat arbete med aktiviteter 
och uppföljning. Vidare ger planen en beskrivning av nuläge och 
framtida behov av personal. 

Samverkan 
Information om ärendet har getts vid Förvaltningens 
SamverkansGrupp den 19 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-29 
Personal- och kompetensförsörjningsplan för socialförvaltningen 2023–
2027
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 

Heltidsresan 

2022/172 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att helgtjänstgöring 2 av 5 helger 

och/eller färre arbetsturer per schemaperiod ska 
genomföras i de verksamheter där medarbetare önskar så. 
 

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att 
utreda lönejustering för omsorgspersonal så att den ligger i 
paritet med grannkommunerna Orust och Stenungsund. 
Utredningen ska presenteras för socialnämnden i december 
2022. 
 

3. Socialnämnden beslutar att genomföra 9,5 timmars nattpass 
om det är möjligt utifrån verksamhetens behov. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen fick i uppdrag 2022-05-24 av socialnämnden 
att utreda helgtjänstgöring 2 av 5 helger och/eller färre arbetsturer 
per schemaperiod, större hänsyn till medarbetares önskemål om 
schema, lönenivå för omsorgspersonal, konsekvenser av ett 
heltidsmått på 35 timmar för ”dagpersonal” samt se över 
nattorganisationen 9,5 eller 10 timmar samt se över heltidsmåttet. 
Socialförvaltningen gör bedömning att det är möjligt att ta större 
hänsyn till medarbetares önskemål avseende 2 av 5 helger i de 
verksamheter där det är möjligt inom budgetram samt där 
verksamhetens behov tillåter det. Förvaltningen gör också 
bedömning att en lönejustering bör göras för att ligga i nivå med 
kranskommuner. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt i 
dagsläget att genomföra en sänkning av heltidsmått varken för 
dagpersonal eller nattpersonal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-06
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 

Matleverantör Valåsen 

2022/178 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
ytterligare utredning avseende kostnader för kök och transporter. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningens kostenhet önskar ta över tillagning av 
Valåsens måltider. Kostenheten har sedan april tagit över delar av 
tillredning från omsorgspersonalen, vilket inneburit att den 
värdebaserade tiden har ökat för omsorgspersonalen med 28 %. 
Att tillagningen av måltiderna skulle göras av samma kostenhet 
som till övriga boenden skapar en ökad möjlighet för de boende 
på Valåsen att få vara med och påverka vad som ska serveras på 
menyn. Det skulle innebära en ökad personalkostnad för 
kostenheten i form av en heltidstjänst. Därtill kommer kostnad för 
en utökning av utrustning till köket på ca 100 tkr samt en 
leasingkostnad på ca 5 tkr/månad för en bil som ska användas för 
leverans av måltiderna från Lilldals tillagningskök ner till Valåsen.  

Tjörns måltids AB har en kostnad på 7875 kr/mån för budfirma 
som kommer finnas kvar tom aug-23. Inga övriga konsekvenser 
har framkommit i dialog med avdelningschef för måltidsbolaget.  

Förslaget innebär en årlig kostnadsökning på 550 tkr samt en 
engångskostnad på ca 100 tkr i materialinköp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att ärendet återremitteras till 
förvaltningen för ytterligare utredning avseende kostnader för kök och 
transporter.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 

Utvärdering av semesterperioden 2022 

2022/166 

Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen om sommarsituationen 
2022 till protokollet. 

Sammanfattning 
Förvaltningen rapporterar årligen till socialnämnden en 
sammanställning över hur sommarmånaderna har passerat. 
Sommaren är den tid på året som kräver mest av verksamheterna i 
form av rekrytering, planering och schemaläggning. Ordinarie 
personal ska beredas semester och flera av socialförvaltningens 
verksamheter har behov av vikarier som ersätter den personal 
som har semester.   

Arbetsbelastningen inom hemtjänst och hemsjukvård ökar 
generellt under sommarmånaderna då sommargäster med 
hemtjänst/hemsjukvårdsinsatser beviljade av hemkommunen 
kommer ut till sina sommarhus kortare och längre perioder.  

Respektive avdelning redovisar i tjänsteutlåtandet hur de hanterat 
sommarsituationen 2022.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-04 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177 

Rapportering av avvikelser 2022 

2022/33 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt 
synpunkter och klagomål för september 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 2022-10-06
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 

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 3 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 4 ej verkställda beslut att rapportera gällande 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap. 5 eller 7 §§ SoL. 

Kommunen hade 1 ej verkställt beslut att rapportera gällande 
beviljad bostad med särskild service enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Fördelning av kön: 4 kvinnor och 1 man. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-12 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 

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 3 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 2022-10-06 
Uppföljning kvartal 3 2022: 

- Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende kvartal 
3 2022  

- Verkställda och ej verkställda beslut kvartal 3 2022  

- Fixartjänst kvartal 3 2022  

- Biståndsbedömda timmar kvartal 3 2022  

- Mötesplats Tjörn kvartal 3 2022
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 

Redovisning av fadderbesök 2022 

2022/10 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid 
dagens möte. 
 
Sammanfattning 
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 

Redovisning av delegeringsbeslut 

2022/11 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. 

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

Redovisning av delegeringsbeslut: 

1. 2022.1591 Avropsförfrågan medarbetarundersökning 
Springlife (SN 2022/174) 
Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/17 

2. 2022.1544 Delegationsbeslut med uppmaning till 
kommunfullmäktige att utse ansvarig nämnd för tillsyn av 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter (SN 2022/158) 
Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/18 

3. 2022.1527 Erbjudande från SKR om utvecklingsarbete kring 
socialtjänstens verksamhetssystem (SN 2022/160) 
Delegat: Shujaat Noormohamed, §2022/4 

4. 2022.1707 Konsultavtal från Cura Nord (SN 2022/66) 
Delegat: Clarie Engström, §2022/7 

 

5. 2022.1712 Samverkansavtal digitala hjälpmedel - för en god 
hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för 
invånarna i Västra Götaland (SN 2022/71) 
Delegat: Ann-Charlotte Nyrén, §2022/6 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6. 2022.1735 Avtal om hyra av parkeringsplatser - Astrid 
Invest Fastighet AB (SN 2022/149) 
Delegat: Lilian Hansson, §2022/2 

7. 2022.1740 Ordförandebeslut om att dela ut broddar 
(SN 2022/19) 
Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2022/9 

8. 2022.1742 Ordförandebeslut Synpunkter på fördelningstal 
för Tjörns kommun (SN 2022/185) 
Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2022/10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 

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 2022-09-21 §§ 174-180 

SNAU 2022-10-10 §§ 181-191
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 

Meddelande / Anmälningsärende 2022 

2022/13 

Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden är ärenden som är av intresse för nämndens 
ledamöter, exempelvis meddelanden, protokollsutdrag, rapporter eller 
skrivelser som rör nämndens verksamhet. 

Anmälan av socialnämndens inkommande och utgående handlingar för 
perioden 2022-09-21 till och med 2022-10-25. 

2022/1710 Beslut KF 2022-09-22 § 147 Reviderat starttillstånd för 
ombyggnad av Lilldal 

2022/1700 Socialstyrelsen 2022-10-03; Brister i vården och omsorgen 
vid schizofreni 

2022/1739 Socialstyrelsen 2022-10-20; Nationella riktlinjer adhd och 
autism. Kommuner, socialtjänst. 

2022/1746 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige - Antagande av 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

2022/1747 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige - Antagande av 
nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2022/1750 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige - Delegering av 
ansvar för tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter samt revidering av socialnämndens 
reglemente 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184

Meddelande tillsynsmyndigheter 2022 

2022/14 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
från tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2022-09-21 till och med 
2022-10-24. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 

Inga meddelanden för perioden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185

Ansökan om vårdnadsöverflytt 

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186

Umgängesbegränsning enligt LVU 

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187

Umgängesbegränsning enligt LVU 

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188

Umgängesbegränsning enligt LVU 

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189

Nedläggning av faderskapsutredning

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190

Nedläggning av faderskapsutredning

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

30



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2022-06-01 till 2022-08-31.  

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-06-01 till 2022-06-
30. 

Stickprov nr: 191 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL 

Stickprov nr: 343 Bifall bistånd, enl 4 kap 1 § SoL  

Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-07-01 till 2022-07-
31. 

Stickprov nr: 213 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL 

Stickprov nr: 233 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  

Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-08-01 till 2022-08-
31. 

Stickprov nr: 137 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL 

Stickprov nr: 168 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2022-06-01 till 2022-08-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-06-01 till 
2022-06-30. 

Stickprov nr: 56 Bifall äldreboende, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 122 Bifall demensboende, enl 4 kap 1§SoL 

 

Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-07-01 till 
2022-07-31. 

Stickprov nr: 82 Bifall ledsagning, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 129 Bifall korttidsboende, enl 4 kap 1§SoL 

 

Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-08-01 till 
2022-08-31. 

Stickprov nr: 55 Bifall omsorgsinsats, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 97 Bifall omsorgsinsats, enl 4 kap 1§SoL
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2022-06-01 till 2022-08-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2022-06-01 till 
2022-06-30. 

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

Stickprov nr: 4 Bifall läger, enl 9 § 6 LSS 

 

Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2022-07-01 till 
2022-07-31. 

Stickprov nr: 1 Bifall personlig assistans, enl. 9 § 2 LSS   

Stickprov nr: 2 Bifall kontaktperson, enl 9 § 4 LSS 

 

Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2022-08-01 till 
2022-08-31. 

Stickprov nr: 1 Bifall gruppbostad, enl. 9 § 9 LSS   

Stickprov nr: 3 Avslag bostad med särskild service, enl 9 § 9 LSS
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194 

Övrigt 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att presentera 
konsekvenser av nya regelverket för bostadsanpassning. 

Sammanfattning 
Anette Johannessen (S) ställer fråga om bostadsanpassning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att socialnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att presentera konsekvenser av nya regelverket för 
bostadsanpassning.
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