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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-04-29 

 

 

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

 

Utses att justera Barbro Leidzén (S) 

 

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-05-04 

Paragrafer 86-98, 102-113 

Underskrifter  Sekreterare     

Emma Dolonius 
 

Ordförande     

Gun Alexandersson-Malm (L) ej §97 Susanne Landgren (M) §97 
 

Justerare    

Barbro Leidzén (S) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLAG/ BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-29 

Anslaget sätts upp 2020-05-04 

Anslaget tas ner 2020-05-26 

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift   

Emma Dolonius 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

Sammanträdesdatum 

 

 

Socialnämnden 2020-04-29 
 

 

 

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L), ej § 97 pga jäv 

Susanne Landgren (M) 

Anette Johannessen (S), via länk 

Yvonne Andersson (M) 

Dan Gustavsson (KD) 

Elisabeth Halvors (MP) 

Annica Johansson (S), via länk 

Barbro Leidzén (S) 

Björn Sporrong (S) §§ 88-114 

Gunnel Lundberg (TP) 

Thord Jansson (SD) 

Elisabeth Hansson (L) ers Gun Alexandersson-Malm § 97 

Svante Karlsson (S) ers Björn Sporrong §§ 86-87 
 

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Hansson (L) 

Björn Holm (M) 

Inger Larsson Möller (MP), via länk 

Thomas Collberg (V), via länk 

Svante Karlsson (S) 

Christofer Niklasson (TP) 

 
 

Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 

Emma Dolonius, nämndsekreterare 

Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef 

Lilian Hansson, avdelningschef 

Juan Navas, avdelningschef 

Emelie Hildingsson, enhetschef §§ 86-87 

Malin Haugen, ekonom §§ 86-89 

Denice Östlund, ekonom §§ 86-89 

Britta Leander, mötesfacilitator 

Annie Frid, mötesfacilitator 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

3 

 

 

 

 

§ 86 

 

Fastställande av dagordning 
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer dagordningen med tillägg av 

 

Punkt 31 Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel med 

tobaksvaror - Åstol Handelsbod 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 
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§87 

 

Information 

 

Beslut 

Socialnämnden antecknar till protokollet att muntlig information enligt nedan 

förteckning lämnats. 

A. Information om statsbidrag och stimulansmedel 

Emelie Hildingsson, enhetschef, informerade om statsbidrag för att motverka 

ensamhet hos äldre, samt stimulansmedel från SKR och Regeringskansliet 

”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 

äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus” 

 

B. Information om insatsen städ 

Emelie Hildingsson, enhetschef, informerade om att det befintliga 

verksamhetssystemet inte stöder insatsen städ var tredje vecka, som ändrades i 

vägledningen förra nämnden. Insatsen städ kommer att ligga kvar varannan vecka 

tills det går att lösa i verksamhetssystemet. 

 

C. Information om användning av kommunikationsmedel när ej vanliga 

telefoner fungerar 

Emelie Hildingsson, enhetschef, informerade om att vid kommunikation med 

kollegor används mail, skype, eller verksamhetssystemet. Vid kommunikation 

med brukare av akut art åker de ut till den personen de behöver komma i kontakt 

med. De appar som används är inte beroende av att mobilnätet fungerar. 

 
 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 

förvaltningen. 
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§88 

 

Budgetuppföljning 2020 
 

2020/67 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till mars 2020. 

 

Barnkonventionen 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 

beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 

Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning mars 2020 för socialnämnden. 

Socialnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat på -1 671 tkr. 

Budgetavvikelse för perioden är för: 

Individ och familjeomsorgen -6 347 tkr 

Funktionshinder 888 tkr 

Äldreomsorgsavdelningen 485 tkr 

Kommunal hälso- och sjukvård  19 tkr 

Gemensamt 3 285 tkr 

varav Nämnden 33 tkr 

 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 

Nämnden prognostiserar på helåret en budget i balans. 

 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning mars 2020 för 

socialnämnden. 

 

 
Beslutsunderlag 

Ackumulerat resultat per ansvar, mars 2020 

Ekonomitext till nämnd, mars 2020 

Tjänsteutlåtande 2020-04-22 
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§89 

 

Sammanställning avvikelser per enhet 
 

2020/76 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser per enhet för första kvartalet 

2020. 

Barnkonventionen 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 

beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 

Avvikelsehanteringen (DF Respons) hanterar de i kommunen inkomna avvikelserna. 

Det är värdefull information som gör det möjligt att förbättra kvaliteten på 

kommunens tjänster och service. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra, förtydliga 

och informera om avvikelsehanteringen till verksamheterna, ansvariga chefer, 

medarbetare, brukare, kunder och kommuninvånare. Inkomna avvikelser är mycket 

viktiga i förvaltningens ständigt pågående förbättringsarbete. Två gånger om året 

redovisas en sammanställning till socialnämnden över inkomna avvikelser till 

socialförvaltningen. 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2020-04-09 
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§90 

 

Redovisning av Lex Sarah kvartal 1 2020 
 

2020/79 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av Lex Sarah för kvartal 1 år 2020. 

 

Barnkonventionen 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 

beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 

Under kvartal 1 2020 har sju ärenden rapporterats in som Lex Sarah. På tre ärenden 

har ingen bedömning genomförts enligt Lex Sarah på grund av för låg risk eller att 

ärendet tillhört annan lagstiftning. Ett ärende har avslutats med bedömning att 

händelsen inte utgör ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt 

missförhållande och anmäls därmed inte vidare till Inspektionen för vård och 

omsorg. I tre ärenden pågår utredning. 

Av de fem Lex Sarah rapporter där utredning var pågående under kvartal 4 2019 har 

tre anmälts vidare till IVO då det handlat om stöld av stora mängder läkemedel. I 

två ärenden har bedömningen gjorts att händelserna inte utgjort ett allvarligt 

missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande och därmed inte anmälts 

vidare till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2020-04-03 
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§91 

 

Redovisning av Lex Maria kvartal 1 2020 
 

2020/80 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av lex Maria för kvartal 1 2020. 

 

Barnkonventionen 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 

beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 

Socialförvaltningen redovisar de anmälningar enligt lex Maria som utförts för 

kvartal 1 2020. Under kvartal 1 har det inte inkommit någon avvikelserapport om 

händelse inom hälso- och sjukvården som bidragit till utredning och anmälan enligt 

lex Maria. 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2020-04-01 
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§92 

 

Årsrapport ungdomsmottagningen 2019 
 

2020/74 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner årsberättelsen 2019 för ungdomsmottagningen. 

 

Barnkonventionen 

Barnperspektivet har beaktats och följer barnkonventionens fyra grundprinciper. 

 

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 etc. 

I Ungdomsmottagningens arbete ingår ett uppsökande och förebyggande arbete. 

Bland annat får alla elever i årskurs 7 besök och information om 

ungdomsmottagningens arbete. I årskurs 9 erbjuds alla elever att komma på 

studiebesök på verksamheten. 

Den 1 juni 2019 övergick huvudmannaskapet för ungdomsmottagningen på Tjörn 

till att ha Västra Götalandsregionen som huvudman. 

 

Övergången har inneburit en hel del förändringar, ny organisation med nya 

kollegor, nya system och nya riktlinjer. Samtidigt har det dagliga 

ungdomsmottagningsarbetet på mottagningen fortsatt. Övergången har lett till en 

hel del tekniska och organisatoriska utmaningar där problem med journalöverföring 

från kommunens system samt fiberproblem är exempel. 

Rent fysiskt är verksamheten kvar på samma plats som innan och är 

samlokaliserade med Socialmedicin/MiniMia/Boendestöd samt delar av AME. 

 

Det har under året funnits svårigheter med samverkan med regionens vårdgrannar 

och då främst gällande ungdomar med psykisk ohälsa då det varit svårt att remittera 

till specialistpsykiatrin. En ansträngd samverkan kring ungdomar innebär att den 

enskilda brukaren kommer i kläm och att även kommunerna kan drabbas 

ekonomiskt. 

 

Under 2020 hoppas de få alltmer hållbar stabilitet, utveckling samt ny lokal för 

verksamheten vid Tjörns Ungdomsmottagning. 
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Beslutsunderlag 

Årsrapport ungdomsmottagningen 2019 

Tjänsteutlåtande 2020-04-02 
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§93 

 

Redovisning av kostnader HVB-hem barn och unga samt 

institutionsvård vuxna missbrukare kvartal 1 2020 
 

2020/82 

 

Beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

 

Barnkonventionen 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 

beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 

Socialförvaltningen på Tjörn har valt att följa nyckeltalen för kostnaden av 

institutionsvård för barn och unga samt för vuxna missbrukare. 

Placeringskostnader för vuxna missbrukare uppgår första kvartalet 2020 till ca 1,6 

mkr vilket är en ökning med ca 40 tkr jämfört med fjärde kvartalet 2019. Antal 

institutionsplacerade vuxna missbrukare har under årets början legat kvar på relativt 

höga nivåer under första kvartalet 2020. Det ser prognostiserat bättre ut from maj 

månad. När det gäller målgruppen unga vuxna 18-20 år är kostnaderna för 

placeringar oförändrade gentemot fjärde kvartalet 2019. Kostnader har här 

månadsvis haft en positiv utveckling. 

När det gäller antal barnplaceringar är de ungefär i samma nivå som under slutet av 

2019. Kostnaderna för placeringar är under första kvartalet ca 2,8 mkr vilket är en 

minskning med 500 tkr jämfört med fjärde kvartalet 2019. 

 
Tidigare beslut 

Socialnämnden 2019-04-24 §83 

Socialnämnden 2019-09-18 §156 

Socialnämnden 2019-10-30 §185 

Socialnämnden 2020-01-29 §8 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2020-04-15 
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§94 

 

Redovisning av processen av att EY:s rekommendation om 

implementering av värdegrunden sker på ett systematiskt sätt, 

kvartal 1 
 

2020/84 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av implementeringen av värdegrunden 

första kvartalet 2020. 

 

Barnkonventionen 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 

beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 

Socialförvaltningen har antagit en värdegrund. Värdegrunden utgår från tre delar; 

helhetssyn, respekt samt de vi är till för. Socialförvaltningen utför givna uppdrag 

effektivt och beslutar om rätt insats till lägsta möjliga kostnad. Förvaltningen visar 

också hänsyn och lyssnar till varandras olika uppfattningar fram till beslut. Utifrån ett 

gott bemötande skapar förvaltningen rättssäkerhet, effektiva metoder och personlig 

integritet. I EY:s rapport om uppföljning av GAP-analysen gjordes slutsatsen att det 

finns vissa behov av att fortsatt arbeta systematiskt med värdegrunden inom Individ- 

och familjeomsorgen. För att djupare förankra värdegrunden i organisationen har 

punkten värdegrund haft en stående punkt på enheternas APT under vintern/våren 

2020. Där har det diskuterats om vad det betyder och hur de enskilda medarbetarna 

kan påverka helheten. Det har tydliggjorts att grunden för verksamheten ligger i den 

tilldelade budgetramen. Genom professionalitet arbetar enheterna med effektiva 

metoder på ett kostnadseffektivt sätt på såväl kort som på lång sikt. Utan att för den 

delen åsidosätta rättssäkerheten. Rent operativt har avdelningen försökt tydliggöra den 

långsiktiga struktur inför beslut om externa placeringar som finns. Under vintern har 

avdelningen startat upp ett projekt med sysselsättning och stöd för individer med 

aktivt missbruk i syfte att minska placeringskostnaderna för målgruppen. En 

förändring som påbörjades under hösten 2019 som på sikt kommer att leda till en 

mer kostnadseffektiv verksamhet är omstruktureringen av AME. 

 
Tidigare beslut 

Socialnämnden 2019-11-27 § 219 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2020-04-06 
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§95 

 

Kompletterande slutredovisning av reinvesteringar inom 

socialförvaltningen 2019. 
 

2019/88 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner kompletterande slutredovisningen av reinvesteringar 

inom socialförvaltningen 2019. 

Barnkonventionen 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 

beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 

Socialförvaltningen erhåller årligen ett anslag på 1,4 mkr för reinvestering. 

Investeringarna avser inventarier inom förvaltningens olika verksamheter. IFA har 

redan slutredovisat 44 145 kr som använts till ersättning av uttjänt 

brandskyddsutrustning på Hannagården. Inom äldreomsorgen har det använts 

67 751kr för inköp av vårdsängar till Valåsen. Detta innebär att 1 288 105 kr av 

beviljade investeringsmedlen inte har förbrukats och därmed inte kommer att 

påverka 2020 års budget. 

 
Tidigare beslut 

Socialnämnden, 2019-04-19 § 76 

Socialnämnden, 2020-01-29 § 15 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2020-04-06 
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§96 

 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 

omsorg kvartal 1 2020 
 

2020/78 

 

Beslut 

Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. 

 

Barnkonventionen 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 

beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 

 
Sammanfattning 

Redovisning av kvartalsrapport 1 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 

och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde kontaktperson 

enligt LSS och särskilt boende för äldre enligt SoL. 

Beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-05- 

01), samt 2019-11-07. 

Kommunen hade även 4 verkställda beslut gällande särskilt boende för äldre enligt 

SoL att rapportera in, samt 3 ärenden gällande kontaktperson enligt LSS samt 

särskilt boende för äldre enligt SoL som avslutats av annan anledning. 

Fördelning för kön: 2 man, 7 kvinna 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2020-04-16 

 

 

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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§97 

 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Södra hamnen 
 

2020/89 

 

Beslut 

1. Socialnämnden beviljar i enlighet med 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 

PA Food and Equipment KB org.nr. 969741-8318 tillfälligt tillstånd för 

servering av alla slag av alkoholdrycker till allmänheten från kl. 19.00 till kl. 

01.00 den 10 och den 11 juli 2020 på ett avgränsat serveringsområde vid 

Södra hamnen, Skärhamn. 

Tillståndet förenas med villkor om att: 

 
- Bolaget ska anlita två (2) av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter 

som ska tjänstgöra under evenemanget. 

 

2. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, Social 

resursförvaltning i Göteborgs Stad för administrativ verkställighet. 

Sammanfattning 

PA Food and Equipment KB org.nr. 969741-8318 har ansökt om tillfälligt 

serveringstillstånd för servering av alla slag av alkoholdrycker till allmänheten på 

ett avgränsat serveringsområde vid Södra Hamnen, Tjörn. Den sökta  

serveringstiden är från kl. 19.00 till kl. 01.00 den 10 och den 11 juli 2020. Ansökans 

omfattning och skäl till beslut framgår av utredning daterad den 30 mars 2020. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning från tillståndsenheten, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, Grazyna 

Mucha den 30 mars 2020 

Tjänsteutlåtande 2020-04-02 

 

Jäv 

Gun Alexandersson-Malm (L) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 

behandling. 

 
 

Beslutet skickas till 

Tillståndsenheten, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25 

Göteborg 
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§98 

 

Ansökan om serveringstillstånd - Skärhamn Thai-Kitchen 
 

2019/157 

 

Beslut 

1. Socialnämnden beviljar i enlighet med 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 

Thai Kitchen Skärhamn AB org.nr. 559243–5670 tillstånd tillsvidare för 

servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med 

serveringstid från kl. 11.00 till kl. 21.00 söndag till torsdag i 

restauranglokalen och på uteserveringen samt från kl. 12.00 till kl. 21.00 

fredag, lördag och dag före helgdag i restauranglokal och på uteserveringen i 

Skärhamn Thai-Kitchen, Storgatan 2 på Tjörn. 

2. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, Social 

resursförvaltning i Göteborgs Stad för administrativ verkställighet. 

 
Barnkonventionen 

Barn/Ungdomsperspektivet tillgodoses genom att socialnämnden yttrat sig 

angående ungdomssituationen i serveringsställets närområde. 

 

Sammanfattning 

Thai Kitchen Skärhamn AB org.nr. 559243–5670 har ansökt om tillstånd tillsvidare 

för servering av alla slag av alkoholdrycker till allmänheten i Skärhamn Thai- 

Kitchen, Storgatan 2 på Tjörn. Ansökans omfattning och skäl till beslut framgår av 

bifogad utredning per den 15 april 2020. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning från tillståndsenheten, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, Rani 

Muhialdin den 15 april 2020. 

Tjänsteutlåtande 2020-04-22 

 

 

Beslutet skickas till 

Tillståndsenheten, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25 

Göteborg 
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§102 

 

Revidering av socialnämndens arbetsordning 
 

2020/92 

 

Beslut 

Socialnämnden antar den reviderade arbetsordningen. 

 

Barnkonventionen 

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 

beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 

Socialnämndens arbetsordning behöver revideras på så sätt att det tas in en punkt 

gällande deltagande på distans. Även punkten som gäller digitala utskick behöver 

ändras på så sätt att handlingar ska finnas tillgängliga 7 dagar innan socialnämndens 

sammanträde, istället för 5 dagar. 

 
Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsordning 

Tjänsteutlåtande 2020-04-20 
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§103 

 

Redovisning av fadderbesök 2020 
 

2020/13 

 

Beslut 

Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid dagens möte. 

 

Sammanfattning 

Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

19 

 

 

 

 

§104 

 

Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 2020 
 

2020/41 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Individ- och 

familjeavdelningen. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 

för mars 2020. Nyckeltalen gäller bland annat följande: Gynnande beslut inom 

särskilt boende LSS verkställda och/eller ej verkställda, samt Mötesplatsen. 

 
Beslutsunderlag 

Verkställda och ej verkställda beslut inom LSS mars 2020 

Mötesplats Tjörn mars 2020 

Tjänsteutlåtande 2020-04-22 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

20 

 

 

 

 

§105 

 

Nyckeltal Äldreomsorgsavdelningen 2020 
 

2020/42 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom 

Äldreomsorgsavdelningen. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Äldreomsorgsavdelningen för 

mars 2020. Nyckeltalen gäller bland annat följande: Gynnande beslut inom särskilt 

boende äldreomsorg verkställda och/eller ej verkställda, Biståndsbedömda timmar, 

samt Fixartjänsten. 

 
Beslutsunderlag 

Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende mars 2020 

Fixartjänst mars 2020 

Biståndsbedömda timmar mars 2020 

Tjänsteutlåtande 2020-04-22 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

21 

 

 

 

 

§106 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 2020 
 

2020/14 

 

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: 

2020.398 Beslut gällande resursavdelning covid 19 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2020/3 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

22 

 

 

 

 

§106 

 

Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2020 
 

2020/15 

 

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 2020-03-03 §§ 55-56 

SNAU 2020-03-25 §§ 57-75 

SNAU 2020-03-27 §§ 76-79 

SNAU 2020-04-14 §§ 80-88 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

23 

 

 

 

 

§108 

 

Meddelande / Anmälningsärende 2020 
 

2020/16 

 

Beslut 

Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 

perioden 2020-03-25 – 2020-04-28. 

Sammanfattning 

Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 

 

2020.386 Beslut KF 2020-02-20 § 39 Antagande av nytt reglemente för 

socialnämnden 

 

2020.387 Reglemente för socialnämnden 

 

2020.388 Beslut KF 2020-02-20 § 46 Fördelning av budget 2020 avseende 

politikerkostnader 

 

2020.389 Förslag till fördelning av budget 

 

2020.411 Beslut KF 2020-04-16 § 69 Rapportering av ej verkställda beslut till 

Inspektionen för vård och omsorg 2019, kvartal 4 2019 

 

2020.391 Beslut KS 2020-04-02 § 102 Överenskommelse om samverkansregler för 

den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 

medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020 

 

2020.392 Beslut KS 2020-04-02§ 108 Åtgärder för att underlätta för företagen med 

anledning av Covid-19 

 

2020.412 Beslut KSAU 2020-04-16 § 82 Starttillstånd badrum Kvarnbacken 

2020.413 Delegationsbeslut - Starttillstånd badrum Kvarnbacken 

2020.390 Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 

 

2020.408 Rekommenderat belopp för hemtjänst och hemsjukvård beslutat av 

VästKoms styrelse 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

24 

 

 

 

 

§109 

 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2020 
 

2020/17 

 

Beslut 

Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande från 

tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2020-03-26 – 2020-04-28. 

Sammanfattning 

Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 

tillsynsmyndigheter. 

 

2020.414 Svar på föreläggande (dnr 2019/006279) 

 

2020.415 Bilaga - VALÅSENS SKYDDSKOMMITTÉ 

RISKBEDÖMNING & HANDLINGSPLAN – OSA 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

25 

 

 

 

 

§110 

 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2020- 

02-01 till 2020-02-29. 

 

Sammanfattning 

Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-02-01 till 2020-02-29 

Stickprov nr: 6 Bifall livsföring i övrigt, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 25 Bifall egen öppenvård, enl 4 kap 1§ SoL 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

26 

 

 

 

 

§111 

 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 

2020-02-01 till 2020-02-29. 

 

Sammanfattning 

Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-02-01 till 2020-02-29 

Stickprov nr: 11 Bifall, omprövning serviceinsats, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 78 Bifall, omprövning korttidsboende, enl 4 kap 1§ SoL 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

27 

 

 

 

 

§112 

 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 

2020-02-01 till 2020-02-29. 

 

Sammanfattning 

Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-02-01 till 2020-02-29 

 

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

Stickprov nr: 12 Bifall kontaktperson, enl 9 § 4 LSS 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

28 

 

 

 

 

§113 

 

Övriga frågor 

 

Beslut 

Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts. 

 

Sammanfattning 

Svante Karlsson (S) tog upp en övrig fråga om årsredovisningen som behandlades 

på nämnden i februari gällande vad som menas med att socialförvaltningen behövt 

göra hårda och allvarliga prioriteringar. 

 

Lilian Hansson, avdelningschef, och Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, 

informerade om coronaläget i socialnämndens verksamheter. 


