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  Sammanträdesdatum 2023-01-04 
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Utses att justera Barbro Leidzén (S) 
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Underskrift  Sekreterare 

 
 Sofia Vass 

 Ordförande 
 

 Gun Alexandersson-Malm (L) 
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 Barbro Leidzén (S)  

 

 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Anslaget sätts upp 2023-01-10 

Anslaget tas ner 2023-02-05 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Sofia Vass 
 Utdragsbestyrkande 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Christofer Niklasson (TP) 
Dan Gustafsson (M) 
Thomas Collberg (-) 
Björn Sporrong (S) 
 
Shuja-At Noormohamed, förvaltningschef 
Christer Sundsmyr, avdelningschef 
Malin Haugen, ekonom 
Sofia Vass, nämndsekreterare
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 

Information 

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

A. Presentation av nämnden 
B. Information om sekretess och jäv – Hans Blomqvist, 

kommunjurist 
C. Presentation av socialförvaltningen 
D. Information om kommande utbildningstillfällen 

- 23 januari kommunövergripande utbildning för 
förtroendevalda 

- 6 mars utbildning för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott 2023–2026 

2022/206 

Beslut 
1. Socialnämnden väljer följande som ledamöter i 

socialnämndens arbetsutskott mandatperioden 2023–2026: 

Gun Alexandersson-Malm (L) 
Yvonne Andersson (M) 
Anette Johannessen (S) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Barbro Leidzén (S) 

2. Socialnämnden väljer följande som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott mandatperioden 2023–2026: 

Irene Gustavsson (C) 
Elisabeth Hansson (L) 
Rufus Rydh (M) 
Annica Johansson (S) 
Björn Sporrong (S) 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod 2023–2026 ska fem ledamöter 
och fem ersättare väljas till socialnämndens arbetsutskott (SNAU). 

Enligt socialnämndens arbetsordning ingår socialnämndens 
presidium i arbetsutskottet, och därmed ska två ordinarie 
ledamöter samt fem ersättare väljas till arbetsutskottet. 

Socialnämndens arbetsutskott 
Utskottet ombesörjer inom ramen för socialnämndens 
delegationsordning kommunens myndighetsutövande samt 
verkställande uppgifter inom socialtjänstlagens (SoL) områden 
inklusive: 

• lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
• lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-23 
 
Nomineringar 
Som ordinarie ledamot i utskottet föreslås av Yvonne Andersson (M): 
Gunnel Lundberg (TP) 

Som ordinarie ledamot i utskottet föreslås av Anette Johannessen (S): 
Barbro Leidzén (S) 

Som ersättare i utskottet föreslås av Yvonne Andersson (M): 
Irene Gustavsson (C) 
Elisabeth Hansson (L) 
Rufus Rydh (M) 

Som ersättare i utskottet föreslås av Anette Johannessen (S): 
Annica Johansson (S) 
Björn Sporrong (S) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 

Val av representanter till rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor 2023-2026 

2022/206 

Beslut 
1. Socialnämnden väljer Yvonne Andersson (M) till ledamot i 

rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
mandatperioden 2023–2026. 

2. Socialnämnden väljer Barbro Leidzén (S) till ersättare i 
rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
mandatperioden 2023–2026. 

3. Socialnämnden föreslår rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor att utse Yvonne Andersson (M) till 
ordförande för rådet mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning 
Rådets sammansättning 
Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Tjörns 
Bostads AB ska vardera utse en ledamot samt ersättare från 
respektive nämnd/bolagsstyrelse. 

Rådet utser ordförande på förslag av socialnämnden. 

Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-12-10 § 222 
antagit reglemente för rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor. Av reglementet framgår att rådet är 
organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, 
funktionshinderorganisationer, nämnder och Tjörns Bostads AB. 
Rådet ska aktivt följa utvecklingen inom det välfärdspolitiska 
området och i synnerhet inom 
äldreområdet/funktionshinderområdet och samhällsutvecklingen i 
stort. 
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 Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nomineringar 
Elisabeth Hansson (L) föreslår Yvonne Andersson (M) som 
ordinarie ledamot och därmed ordförande för Rådet för 
funktionshinderfrågor. 

Anette Johannessen (S) föreslår Barbro Leidzén (S) som ersättare i 
Rådet för funktionshinderfrågor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-23 
• Reglemente för rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 

Beslutet skickas till 
• Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor för kännedom 
• Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5 

Budget 2023 

2022/207 

Beslut 
Socialnämnden antar detaljbudget 2023 enligt socialnämndens 
budgetdokument 2023.  

Reservation 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig skriftligt. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden föreslås anta socialförvaltningens budget i balans 
utifrån de budgetprinciper som angivits.  

Enligt budgetförutsättningar från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har löner, vaktmästeri- och städkostnader samt 
bostads- och lokalhyror uppräknats för 2023. Uppräkningar har 
även skett för köpt verksamhet samt för riksnorm 
försörjningsstöd. 

Förvaltningsgemensamt har en minskad ram med -8,4 mkr. Dock 
har det för 2023 tillkommit en ny koncernövergripande kostnad 
för IT till en kostnad på 2,9 mkr. Verksamhetens kända behov 2023 
har beaktats i detta budgetförslag vilket medför att inga medel 
finns avsatta centralt för utvecklings- och lönekostnader eller för 
oförutsägbara volymökningar, vilket gör att nämnden frångår 
budgetdirektiv antagen av Kommunfullmäktige om att ha centralt 
avsatta medel för oförutsedda kostnader. 

Avdelningen för Kommunal primärvård (KPV) har fått ett 
ramtillskott med 2,4 mkr för uppräkningar samt utökad personal- 
och fordonsbudget.   

Vård- och omsorgsavdelningen (VoA) har fått ett ramtillskott med 
20,8 mkr för uppräkningar, utökad bemanning på biståndsenheten 
samt bemanning och fordon inom hemtjänst. 
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 Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Hemtjänst är budgeterad utifrån preliminär prognos med 
biståndsbedömda timmar 2022 som beräkningsgrund.  

För köpta placeringar LSS samt personlig assistans är budget 
beaktad utifrån känd volym inför 2023. 

Korttidsenheten beräknar lägre externa intäkter för 2023. 

Individ- och familjeavdelningen (IFA) har fått ett ramtillskott med 
6,4 mkr. Ramtillskottet avser uppräkningar samt utökad lokal för 
Mötesplatsen. 

Verksamheten för ensamkommande barn och nyanlända vuxna 
ingår inte i ramfördelningen. Verksamheten finansieras helt via 
intäkter från Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-21 
Socialnämndens detaljbudget för 2023 - plan för mål och ekonomi.  
 
Skriftlig reservation 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig enligt 
följande: 

”Socialdemokraterna (S) och Kristdemokraterna (KD) reserverar sig 
mot beslutet om detaljbudget. I förhållande till det uppdrag som 
förvaltningen fått och den leverans som förväntas är verksamheten 
underfinansierad. Därför kan (S) och (KD) inte ställa sig bakom den 
framarbetade detaljbudgeten. Därtill yrkas på att Socialnämnden 
vänder sig till Kommunfullmäktige (KF) med ett äskande om extra 
medel motsvarande den budget som (S) och (KD) föreslog KF i 
november 2022, det vill säga 12,9 miljoner kronor.” 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Ekonomichef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-04 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 

Övrigt 

Beslut 
Inga övriga frågor lyftes under mötet. 

11


	Protokoll förstasida
	Beslut SN 2023-01-04
Fastställande av dagordning
	Beslut SN 2023-01-04
Information
	Beslut SN 2023-01-04
Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2023–2026  
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2023-01-04
Val av representanter till rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 2023-2026
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2023-01-04
Budget 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2023-01-04
Övrigt

