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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Svante Karlsson (S) §§ 115-135 
 
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Emma Dolonius, nämndsekreterare 
Christer Sundsmyr, avdelningschef 
Lilian Hansson, avdelningschef §§ 115-126 
Linn Leidersdorff, enhetschef § 116 
Per Åkerman, verksamhetskoordinator 
Pauline Andreasson, personalföreträdare §§ 116-126 
Kristina Bexér, alkoholhandläggare § 116  
Pernilla Gilvad, alkoholhandläggare § 116 
Marie Erlandsson, Kvinnojouren § 116 
Erna Berntsson, Kvinnojouren § 116 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 

Information 

 

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

A. Information om serveringstillstånd/tobak  
Kristina Bexér och Pernilla Gilvad, alkoholhandläggare i Orust 
kommun presenterade sig samt informerade om hur 
handläggningen går till gällande serveringstillstånd och tobak.  
 

B. Information om Kvinnojouren  
Marie Erlandsson och Erna Berntsson från Kvinnojouren 
informerade om Kvinnojourens verksamhet.    

 
C. Information om examensarbete i kursen ledning och 

strategiskt tänkande 
Linn Leidersdorff, enhetschef, informerade om examensarbete 
som hon gjort i kursen ledning och strategiskt tänkande, med 
fokus på Heltidsresan.  

 
D. Information om personalförsörjningen under sommaren 

Lilian Hansson, avdelningschef, och Linn Leidersdorff, 
enhetschef, informerade om hur rekryteringen ser ut inför 
sommaren på vård- och omsorgsavdelningen.   
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, informerade om hur 
rekryteringen ser ut inför sommaren på kommunal hälso- och 
sjukvård samt individ- och familjeavdelningen.  

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 

Reviderat starttillstånd ombyggnad Lilldal 

2022/119 

Beslut 
Socialnämnden förslår Kommunstyrelsen besluta att bevilja 
reviderat starttillstånd för ombyggnation av Lilldal med 4 
boenderum på Norrgården och Västergården. 

 

Sammanfattning 
För att möta efterfrågan på platser föreslår förvaltningen en 
ombyggnation på avdelningarna Norrgården och Västergården på 
Lilldalshemmet. Den föreslagna ombyggnaden beräknas ge ett 
tillskott på 4 platser.  

På Norrgården är planen att utöka med tre rum genom att slå ihop 
mindre rum och bygga om ett dagrum som inte används till ett 
boenderum. På Västergården handlar det i ett utredningsskede 
om att bygga om ej använda dagrum till totalt 2 boenderum. Av 
byggtekniska skäl har det omvandlats till ett extra rum.  

Kalkylen som begärts in för denna ombyggnation visar att 
kostnaden kommer att överstiga kommunfullmäktiges beslut med 
mer än 1 mkr. Enligt investeringspolicyn behöver då projektet om 
det överstiger mer än 10 procent eller mer än 1,0 mkr mot beslutat 
starttillstånd prövas i Kommunstyrelsen som tar beslut på en 
eventuell revidering av starttillstånd.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige beslut 2021-12-16 §247 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-31 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 

Tillägg i Avgifter LSS avseende rekommendation 
Habiliteringsersättning 

2022/109 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att habiliteringsersättningen ska följa 
SKR:s rekommendationer och beräknas årligen med 0,1 % av 
prisbasbeloppet. 
 

Sammanfattning 
Habiliteringsersättning utgår till personer som har beslut enligt 
LSS för daglig verksamhet. Tjörns kommun ligger lägst i 
ersättning av grannkommuner och följer ej heller de 
rekommendationer som tagits fram av Sveriges kommuner och 
regioner. Deras rekommendationer är att habiliteringsersättnings 
storlek beräknas årligen med 0,1 % av prisbasbelopp. Det skulle 
innebära en utökad kostnad på ca 120 tkr. Socialförvaltningen 
föreslår socialnämnden att göra tillägg i riktlinjer för Avgifter LSS 
att habiliteringsersättningen ska följa SKR:s rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-23
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 

Kostnad för Budget och skuldrådgivning 2023 

2022/120 

Beslut 
Socialnämnden godkänner en fortsatt tillfällig utökning av tjänst 
till budget och skuldrådgivning även för 2023 på 145 tkr.  

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

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

Under del av 2021 och 2022 har en utökning av personal på 
budget och skuldrådgivningen bekostats av 
samarbetskommunerna. Tjörns kostnader för 2021 var 90 tkr och 
för 2022 143 tkr. 

Trots den tillfälliga förstärkningen av handläggare till budget- och 
skuldrådgivningen under 2022 ser verksamheten att ärenden 
fortsätter att öka för våra fyra kommuner.  Det kan kopplas till 
konsekvenser av coronapandemin och där den sämre ekonomin 
under pandemin ökat spelberoendet. Ärenden kopplat till 
bedrägerier ökar i antal och medför längre 
handläggning.  Verksamheten ser redan konsekvenser av ökade 
el- och drivmedelspriser som får mångas redan ansträngda 
ekonomi att hamna i skuldsättning.  

Det senaste året har enheten effektiviserat arbetsrutinerna med ny 
e-tjänst. Trots förstärkningen och ett intensivt arbete av 
handläggarna med att minska köerna är inflödet mer eller mindre 
konstant och det är idag ungefär 16 veckors kö för att få ett första 
besök hos en budget- och skuldhandläggare.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 I Stenungsunds kommuns budgetprocess har det föreslagit en 
förlängning av visstidsanställning som är pågående fram till 2023-
12-31. 

Förvaltningen föreslår att även socialnämnden på Tjörn förlänger 
den utökade bemanningen fram till 2023-12-31.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-14
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 

Utbetalning medel från sociala stiftelsen 

2022/125 

Beslut 
Socialnämnden godkänner utbetalning av resterande medel i 
Sociala stiftelsen och avslutande av fond. 

Sammanfattning 
I början av 1980-talet bildades en stiftelse genom permutation och 
sammanslagning av ett antal olika fonder. Ändamålet med 
stiftelsen var att hjälpa ekonomiskt behövande medborgare inom 
Tjörns kommun. Det finns idag en summa bestående av 3775 kr 
kvar i stiftelsen.  

Förslaget från förvaltningen är att dessa medel fördelas mellan 
barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd över 12 månader 
oavsett antal barn. Detta ska betalas ut under sommaren. Detta 
redovisas sedan till Ekonomiavdelningen som betalar ut medlen 
och därefter avslutar fonden. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-14
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 

Verksamhetsberättelse 2021 IOP kvinnojour 
Stenungsund 

2022/45 

Beslut 
Socialnämnden godkänner årsberättelsen 2021 för Kvinnojouren i 
Stenungsund. 

Sammanfattning 

Kvinnojouren i Stenungsund ger stöd till kvinnor som utsätts för 
våld i nära relation. Detta sker via telefon, mail, chatt och 
personliga möten. Personalen på Kvinnojouren arbetar med 
familjerna i frågor rörande säkerhetsplanering, ekonomi, skolgång 
för barnen och myndighetskontakter. Utöver detta ger 
Kvinnojouren information och rådgivning rörande våld i nära 
relationer till medborgarna i Stenungsund och på Tjörn.  Till 
telefonjouren vänder sig även anhöriga och personer som i sin 
profession möter våldsutsatta kvinnor och barn. I verksamheten 
förs inga journaler och kvinnan kan vara anonym. Jourtelefonen är 
öppen under vardagar mellan 09.00-16.00.  

Tjörns kommun upprättade 2021 ett idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) med Kvinnojouren i Stenungsund. Tjörns 
kommun åtar sig att ekonomiskt stödja Kvinnojouren i 
Stenungsund med 200 tkr/år. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-25 
Verksamhetsberättelse Kvinnojouren i Stenungsund 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 

Yttrande Hälso- och sjukvårdsavtal 

2021/187 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta att avstå att teckna nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser med VGR. 

Sammanfattning 
Kommunen har erhållit förslag på det hälso- och sjukvårdsavtal 
som avser reglera samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 
mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Västra 
Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 
1999 reglerat samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och 
sjukvårdsansvar i ett Hälso- och sjukvårdsavtal. I revidering inför 
ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra överenskommelser som 
berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att 
samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser ligger 
med som bilagor till avtalet. 

Det pågår idag en omställning av dagens hälso- och 
sjukvårdssystem, från en vård som av tradition är uppbyggd på 
akutsjukvård, till en hälso- och sjukvård som har primärvården 
som nav och där alltmer vård ska ske i den enskildes hem. Hälso- 
och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och länets 
49 kommuner beskriver i vilka sammanhang som regionen 
överlåter skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet 
för patienter med behov av vård i hemmet över tid. Det är därför 
av vikt att förändringen mot nära vård arbetas in i avtalet.  

I tidigare remissrunda har Tjörns kommun påtalat att det 
dåvarande avtalsförslaget innehöll avtalstext som var otydlig i 
ansvarsdelarna.  

Förvaltningen ser det positivt att det, efter remissversionen, har 
skrivits in att kommunens huvudmannaskap är på 
primärvårdsnivå.  
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 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avtalet uppfattas dock fortfarande inte som helt konsekvent och 
förvaltningen tolkar att det i avtalet fortfarande finns en 
otydlighet i ansvarsfrågan.  

I avtalets inledande stycke står det att ”Regionen har ansvar för 
specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser 
eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs av 
primärvården”. Regionen och kommunen har ett gemensamt 
huvudmannaskap för primärvården. Om regionen bedömer att 
den regionfinansierade primärvården även kan utföra 
specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller tekniska 
resurser eller annan särskild kompetens behöver det inte regleras i 
ett avtal med kommunen.  

Avtalet bör således inte insinuera att någon annan part än 
regionen ska utföra specialistvårdsinsatser.  

Hur regionen däremot väljer att organisera sitt ansvarsområde, 
det vill säga hur regionen fördelar och begränsar hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inom specialiserad vård och primärvård, 
mellan de olika aktörerna inom den regionfinansierade vården 
står det parten, inom sina egna regelverk, fritt att reglera utanför 
hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta eftersom den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården, enligt förarbetena till 
nuvarande lagstiftning, har befogenhet att bedriva vårdinsatser 
upp till primärvårdsnivå.  

Förvaltningen ser fler områden som påverkas av att denna 
otydlighet i ansvarsfrågan kvarstår. Det är att personal och 
ledning kan tvingas utföra arbetsuppgifter som det saknas lagstöd 
till och det gör att dessa tvingas ta ett ansvar som de inte har rätt 
att ta.  

Förvaltningen gör bedömningen att avtalet inte ger önskade 
förtydliganden kring kommunens respektive regionens 
primärvårdsansvar. 

Med anledning av de kvarvarande brister och problem med det 
nya förslaget till hälso- och sjukvårdsavtal anser förvaltningen att 
kommunen bör stå utanför avtalet. Bedömningen är att 
kommunen i stället får fortsätta att komma överens med regionens 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

hälso- och sjukvård i varje enskilt fall. Genom att göra på det sättet 
minskar kommunen risken för att dess personal, genom 
förpliktelser i avtalet, tvingas utföra uppgifter som det saknas 
både lagstöd och i värsta fall också kompetens till. Detta skulle i 
sin tur även kunna minska eventuella risker för bristande 
patientsäkerhet i de enskilda fallen.  

Förvaltningen föreslår därför att Tjörns kommun inte ska teckna 
nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser med VGR. 

Om kommunfullmäktige väljer att teckna det nya Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med bilagda överenskommelser skulle det 
innebära betydande kostnadsökningar och 
bemanningsutmaningar för Socialnämnden.  

Tidigare beslut 
1. Socialnämnden 2021-10-27, § 210 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 206 
3. Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 218 
4. Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 239 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-02 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 

Yttrande Färdplan - länsgemensam strategi för god och 
nära vård 

2021/191 

Beslut 
Socialnämnden beslutar, med beaktande av socialnämndens 
kommentarer, att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att ställa 
sig bakom Färdplan – Länsgemensam strategi för en god och nära 
vård.  

 
Sammanfattning 
Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård och 
rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att anta Färdplanen – Länsgemensam strategi för en 
god och nära vård, som finns bilagd ärendet.  

Färdplanen är en länsgemensam strategi som anger inriktningen 
för omställningen till en god och nära vård för parterna.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att Färdplanen är en övergripande 
länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg.  

Färdplanen innehåller de områden som kommun och region 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.  

Beaktande regionens enskilda huvudmannaskap för specialiserad 
vård är det inte möjligt att endast kommunens primärvård har ett 
patientansvar dygnet runt. Om regionen inte säkerställer sin 
organisation med bemanning dygnet runt, alla dagar i veckan, 
befarar förvaltningen en förväntan från regionen att den 
kommunala primärvården ska överta vårdåtgärder på 
specialistnivå på kvällar, nätter och helger.  
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 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dock bedöms Färdplanen vara en länsgemensam strategi och inte 
innebära direkta förpliktelser.  

Förvaltningen bedömer att Tjörns kommun, med beaktande av 
socialnämndens kommentarer, bör anta Färdplan - 
Länsgemensam strategi för en god och nära vård. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen delar den målbild för en god och nära vård som 
beskrivs i färdplanen. I färdplanen beskrivs 6 förändrade 
arbetssätt för att uppnå målbilden. 

Förvaltningen har följande synpunkter att särskilt belysa och 
lyfta fram i och med att Tjörns kommun nu ska besluta om att 
ställa sig bakom Färdplanen.  

Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet. 

Förvaltningen håller med om att utveckling av mobila team är 
nödvändig för att förstärka den goda och nära vården i Västra 
Götaland. Mobil vård finns på både primärvårdsnivå och på 
specialistnivå. Förvaltningens uppfattning är att det i nuläget 
främst är genom mobila team som den specialiserade vården 
tillgodoser behov av specialiserad vård i patientens hem. Utifrån 
att regionen är enskild huvudman för den specialiserade vården 
behöver det tydliggöras att de är kliniskt utövande vårdgivare och 
inte endast ett stöd för vård i hemmet.  
 
Regionens enskilda huvudmannaskap för specialiserad vård gör 
det inte möjligt att endast primärvården har ett patientansvar 
dygnet runt. Om regionen inte säkerställer sin organisation med 
bemanning dygnet runt, alla dagar i veckan, befarar förvaltningen 
en förväntan från regionen att den kommunala primärvården ska 
överta vårdåtgärder på specialistnivå på kvällar, nätter och helger.  

Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan 
Färdplanen lyfter fram ett antal grundläggande förutsättningar för 
att kunna genomföra omställningen till en god och nära vård.  
Områden som behöver utvecklas för att lyckas nå målet beskrivs. 
Förvaltningen håller med om innehållet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gemensamt ansvar - Ledning och styrning 

Färdplanens beskrivning av gemensamt ansvar för ledning och 
styrning lyfter fram att ledning och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit i såväl struktur 
som kultur och faktiska beslut. Förvaltningen anser att 
huvudmännen och vårdgivare behöver utveckla ett stabilt 
samarbete. 

Genomförande, uppföljning och analys 

Under de sista rubrikerna beskrivs processen från strategi till 
utveckling av nya arbetssätt och implementering på lokal nivå. 
Förvaltningen anser att det är viktigt att varje steg i den föreslagna 
genomförandeprocessen följs. 
Bristen på gemensamma data för uppföljning, prioritering och 
förbättringsarbete för länsgemensam uppföljning och analys gör 
det angeläget att ta fram gemensamma indikatorer för att följa 
utvecklingen mot en god och nära vård. 

Övriga delar 

Förvaltningen har inga synpunkter på övriga delar i färdplanen. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 211 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 207 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 219 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 240 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-02 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124 

Rapportering av avvikelser maj 2022 

2022/33 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex 
Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt synpunkter och 
klagomål för maj 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 2022-06-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125 

Samråd detaljplan Aröd Rönnäng 1:65 mfl 

2022/124 

Beslut 
De behov som enligt socialnämnden behöver beaktas handlar 
sammanfattningsvis om ett ökande behov av lättskötta mindre 
bostäder ur tillgänglighetssynpunkt lämpliga för äldre och/eller 
funktionshindrade i ordinärt bostadsbestånd, i olika 
upplåtelseformer, nära service, kollektivtrafik och mötesplatser.  

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att bygga 
cirka 30 bostäder i form av villor samt ett mindre antal parhus 
öster om Stansviksvägen i Aröd, Rönnäng.  

Planförslaget är ute på samråd under tiden 2022-06-09 – 2022-07-
06. Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inlämnas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 6 juli 2022. Efter 
avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas 
varefter bearbetning av planförslaget kommer att göras. Därefter 
kommer detaljplanen att skickas ut för ytterligare granskning av 
myndigheter och sakägare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-13 
Samråd Rönnäng 1:65 mfl Missiv  
Samråd Rönnäng 1:65 mfl Planbeskrivning 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126 

Redovisning av fadderbesök 2022 

2022/10 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid 
dagens möte. 
 
Sammanfattning 
Björn Sporrong (S), Barbro Leidzén (S) och Elisabeth Halvors (L) fd 
(MP) redovisade för fadderbesök vid grupp 3: Öppenvård och AME.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127 

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: 

2022.764 Beslut om tillfälligt förlängt tillstånd för servering av 
alkoholdrycker till slutet sällskap - Salt & Sill 2022-05-28  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2022/1 

 

2022.765 Beslut om tillfälligt förlängt tillstånd för servering av 
alkoholdrycker till slutet sällskap - Salt & Sill 2022-06-18 och 2022-
06-24 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2022/2  

 

2022.800 Beslut om tillfälligt förlängt serveringstillstånd - 
Margaretas kök & skafferi 2022-06-25 och 2022-07-03 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2022/3 

2022.896 Ansökan om serveringstillstånd – till allmänheten vid 
enstaka tillfällen i parken på Sundsby säteri 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2022/4 

 

2022.762 Inställningar i Combine 

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/9 

 

2022.793 Combine modul till bistånd  

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/10  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128 

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 2022-05-19 §§ 90-91 

SNAU 2022-05-24 §§ 92-105 

SNAU 2022-06-07 §§ 106-129 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129 

Meddelande / Anmälningsärende 2022 

2022/13 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
lämnats för perioden 2022-05-24 – 2022-06-21. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 

2022.757 Anteckningar från presidiedialog 220426 

2022.801 Beslut KF 2022-05-19 § 105 Inrättande av politisk 
referensgrupp kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 

2022.802 Beslut KF 2022-05-19 § 106 Antagande av Äldrestrategi för 
perioden 2022-2030 

2022.803 Äldrestrategi 2022-2030 

2022.804 Sammanställning remissvar: Äldrestrategi 2022–2025 

2022.805 Beslut KF 2022-05-19 § 107 Antagande av Idrottspolitisk 
strategi 2021–2031 

2022.807 Idrottspolitisk strategi 2021-2031  

2022.806 Sammanställning remissvar: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

2022.808 Beslut KF 2022-05-19 § 108 Antagande av hyresmodell för 
Tjörns kommun 

2022.809 Hyresmodell Tjörns kommun  

2022.812 Bilaga 1 Definitionslista  

2022.811 Bilaga 3 Gränsdragningslista 

2022.810 Bilaga 4 Mall för beräkning av hyra  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022.813 Beslut KF 2022-05-19 § 109 Antagande av riktlinjer för 
lokalförsörjning  

2022.891 Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun  rev efter KF 
2022-05-19 

2022.815 Beslut KF 2022-05-19 § 115 Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om att stärka demensvården 

2022.895 Beslut KS 2022-06-02 § 128 Antagande av Handlingsplan för 
funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och inflytande 2021-2025 

2022.894 Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och fritidsliv 
och inflytande 2021-2025  

2022.892 Beslut KS 2022-06-02 § 129 Antagande av Riktlinje för 
visselblåsarfunktionen 

2022.893 Riktlinje visselblåsarfunktion Tjörns kommun 2022-05-11 

2022.890 Information till restauranger på Tjörn 

2022.887 Utskick av beslut från västra hälso- och sjukvårdsnämnden 1 
juni 2022 Förlängning av samverkansavtal avseende 
Ungdomsmottagning i Tjörns kommun  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2022 

2022/14 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
från tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2022-05-24 – 2022-06-21. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 

2022.795 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131 

Umgängesbegränsning enligt LVU 

 
 
Ärendet skyddas av sekretess i  
enlighet med Offentlighet- och sekretesslagens 
bestämmelser
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132 

Umgängesbegränsning enligt LVU 

 
Ärendet skyddas av sekretess i  
enlighet med Offentlighet- och sekretesslagens 
bestämmelser
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133 

Umgängesbegränsning enligt LVU 

 
 
Ärendet skyddas av sekretess i  
enlighet med Offentlighet- och sekretesslagens 
bestämmelser
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2022-04-01 till 2022-04-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2022-04-01 till 2022-
04-30   

Stickprov nr: 8 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  

Stickprov nr: 198 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2022-04-01 till 2022-04-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-04-01 till 
2022-04-30 

Stickprov nr: 31 Avslag äldreboende, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 57 Bifall omprövning omsorgsinsats, enl 4 kap 1§SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2022-04-01 till 2022-04-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2022-04-01 till 
2022-04-30 

Stickprov nr: 3 Bifall bostad med särskild service, enl. 9 § 9 LSS   

Stickprov nr: 6 Bifall personlig assistans, enl 9 § 2 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137 

Övrigt 

 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga övriga frågor lyftes 
vid dagens möte.  
 
Sammanfattning 
Inga övriga frågor lyftes vid dagens möte.  
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