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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (M) fd (KD)  
Elisabeth Halvors (L) fd (MP) 
Annica Johansson (S)  
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) via teams §§ 96-97 
Gerhard Bernhardsson (S) ers Thord Jansson (SD) §§ 98-114 
 

Övriga närvarande Elisabeth Hansson (L) 
Kristina Nyckelgård (M) 
Svante Karlsson (S) via teams §§ 96-108 
Gerhard Bernhardsson (S) §§ 96-97 
Christofer Niklasson (TP) 
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Emma Dolonius, nämndsekreterare  
Christer Sundsmyr, avdelningschef 
Lilian Hansson, avdelningschef  
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef 
Clarie Engström, avdelningschef 
Linn Leidersdorff, enhetschef §§ 96-97 
Malin Haugen, ekonom §§ 96-98 
Denice Östlund, ekonom §§ 96-98  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 

Information 

 

Beslut 
1.  Socialnämnden antecknar till protokollet att muntlig information 

enligt nedan förteckning lämnats. 
 

A. Delredovisning utvärdering Heltidsresan  
Lilian Hansson, avdelningschef, och Linn Leidersdorff, 
enhetschef, informerade om hur utvärderingen av Heltidsresan 
ser ut hittills.  

 
B. Information om statsbidrag 2022 Individ- och 

familjeavdelningen 
Clarie Engström informerar om vilka statsbidrag som sökts på 
individ- och familjeavdelningen samt vad dessa medel används 
till.  

 
C. Information om personalförsörjningen under sommaren 

Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, Lilian Hansson, 
avdelningschef, och Clarie Engström, avdelningschef, 
informerade om hur det ser ut med bemanningen inför 
sommaren. 

 
2.  Socialnämnden beslutar att med anledning av den låga 

svarsfrekvensen ge förvaltningen i uppdrag att delredovisa i 
septembernämnden 2022 samt slutredovisa heltidsresan i december 
2023 med delredovisningar vid varje socialnämnd. Förvaltningen får 
även i uppdrag att fram till oktober 2022 utreda följande: 

1. Helgtjänstgöring 2 av 5 helger och/eller färre arbetsturer per 
schemaperiod. 

2. Ta större hänsyn till medarbetares önskemål om schema. 
3. Se över lönenivå för omsorgspersonal. 
4. Konsekvenser av ett heltidsmått på 35 timmar för ”dagpersonal”. 
5. Se över nattorganisationen 9,5 eller 10 timmar samt se över 

heltidsmåttet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att med anledning av den låga 
svarsfrekvensen ge förvaltningen i uppdrag att delredovisa i 
septembernämnden 2022 samt slutredovisa heltidsresan i december 
2023 med delredovisningar vid varje socialnämnd. Förvaltningen får 
även i uppdrag att fram till oktober 2022 utreda följande: 

1.  Helgtjänstgöring 2 av 5 helger och/eller färre arbetsturer per 
schemaperiod. 

2.  Ta större hänsyn till medarbetares önskemål om schema. 

3.  Se över lönenivå för omsorgspersonal 

4.  Konsekvenser av ett heltidsmått på 35 timmar för 
”dagpersonal” 

Anette Johannessen (S) föreslår även:  

5.  Se över nattorganisationen 9,5 eller 10 timmar samt se över 
heltidsmåttet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 

Delårsredovisning 1 2022 

2022/81 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljning 
per april och delårsrapport 1 2022. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning och 
måluppfyllelse per april 2022 för socialnämnden. 

Socialnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på 9,9 mkr. 

Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen 1,5 mkr 
Funktionshinder   1,8 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 0,6 mkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     0,5 mkr  
Förvaltningsgemensamt 5,5 mkr  
varav Nämnden   -0,5 mkr 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-15 
Delårsrapport 1 Socialnämnden per 2022-04-30 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 

Ansökan om bidrag för 2023 - Bris 

2022/97 

Beslut 
Socialnämnden beviljar BRIS region Väst föreningsbidrag för år 
2023 med 35 000 kr.  

Sammanfattning 
BRIS är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst 
obunden. Den ideella organisationen verkar genom privata och 
offentligas bidrag. Målet med BRIS:s verksamhet är att stärka 
barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras 
levnadsvillkor. BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn 
och ungdomar upp till 18 år i Tjörns kommun att anonymt och 
kostnadsfritt få tala med en vuxen och stödjande person. Detta 
sker genom telefon, mail och chatt. Via telefonsamtal kan vuxna få 
stöd kring funderingar kring barn.  

I april 2022 inkom ansökan från BRIS region Väst om 
föreningsbidrag för år 2023 med 35 000 kr. Socialnämnden 
beviljade 2022 BRIS bidrag med 35 000 kr (det belopp som de 
sökte), och 2021 beviljades BRIS bidrag med 32 000 kr (det belopp 
som de sökte). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Ansökan från BRIS  
Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina  
Bris årsrapport 2021 - Våld - en del av barns vardag  
Bris budget och prognos 2022-2023  
Bris årsberättelse 2020 
Bris långsiktiga plan 2021-2025  
Bris stadgar antagna 2021-05-29  
Bris budget och prognos 2022-2023  
Inbjudan Bris nätverk 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att socialnämnden ska bevilja BRIS 
region Väst föreningsbidrag för år 2023 med 35 000 kr.   

Beslutet skickas till 
BRIS region Väst 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 

Slutredovisning e-hälsa 2021 

2021/42 

Beslut 
Socialnämnden godkänner slutredovisningen av 
investeringsprojekt ”E-hälsa 2021”. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har ett årligt investeringsanslag på 3000 tkr för 
investering i E-hälsa. För att möta volymökningar, öka kvalitén 
samt ge möjligheten till en mer jämlik vård på ett 
kostnadseffektivt sätt behövs digitala lösningar. Under 2021 har 
det inte funnits några behov av de beviljade investeringsmedlen 
och därmed tillkommer inga kostnader som påverkar budget 
2022. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden, 2021-03-24 §66 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Slutredovisning av investeringsprojekt ” E-hälsa 2021” 

Projektbeskrivning E-hälsa 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 

Årsberättelse Mini-Mia 2021 

2022/98 

Beslut 
Socialnämnden godkänner årsberättelsen 2021 för MiniMia. 

Sammanfattning 
MiniMia vänder sig till ungdomar upp till 24 år som har ett 
begynnande missbruk av alkohol, narkotika eller spel om pengar. 
Verksamheten arbetar även med den unges familj eller annan 
viktig person i deras nätverk. Personalen på MiniMia består av två 
kuratorer, en sjuksköterska, gruppledare och tillgång till läkare. 
Mottagningens kuratorer har vardera 20% tjänstgöringsgrad 
förlagd till MiniMias verksamhet. Sjuksköterska finns tillgänglig 
20% och är även en sluss in till beroendeläkare vid behov. 

MiniMia har verksamhet under vardagar. Mottagningen erbjuder 
lättillgänglig rådgivning och behandling i öppenvårdsform för 
den unge och deras vårdnadshavare. MiniMia erbjuder 
behandling i form av enskilda samtal, familjesamtal och 
nätverkssamtal. Det görs även medicinska insatser i form av 
övervakade drogtester och hantering av läkemedel. 

Arbetet har under 2021 på flera sätt präglats av den pågående 
pandemin. Det förebyggande arbetet ute i skolorna har fått stå 
tillbaka på grund av restriktionerna, och möten har fått hållas 
digitalt. Verksamheten på MiniMia har varit öppen som vanligt 
under året, men inflödet har av förklarliga skäl varit mindre. 
Under pandemins gång larmas det dock om att den psykiska 
ohälsan hos unga ökar vilket även kan komma att visa sig i ett 
större inflöde till mottagningen på sikt. 

Under 2021 har MiniMia tagit emot vissa uppdrag från andra 
kommuner. Detta på grund av att kranskommunerna inte 
erbjuder samma stöd och behandlingsinsatser för ungdomar och 
familjer i missbruk. Uppdragen och besluten kommer via 
Socialtjänsten i annan kommun. Kommunerna faktureras för de 
utförda tjänsterna.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MiniMia har också avtal med Nösnäsgymnasiet att ta emot 
ungdomar för drogtest om behov uppkommer. 

På MiniMia har verksamheten under 2021 mött 28 ungdomar, 
enskilt eller tillsammans med föräldrar och tagit emot besök enligt 
följande: 

Ungdomssamtal, föräldrasamtal, nätverksamsamtal          153 
Drogtester                                                                                   247 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-12 
Årsberättelse MiniMia 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 

Remiss till nämnder och styrelser: 
Informationssäkerhetspolicy till nämnder och styrelser 

2022/103 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom föreslaget till 
informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun för perioden 
2022–2027. 

Sammanfattning 
Förslag till ny informationssäkerhetspolicy för perioden 2022–2027 
har upprättats kommunens informationssäkerhetssamordnare. 
Ärendet har nu remitterats till nämnder och bolag för att 
inhämtande av synpunkter.  

Betydelsen av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ökar i 
takt med omvärldsförändringar, till exempel snabb 
digitaliseringstakt och ökade cyberhot. Förslaget som utarbetats 
innehåller kommunens viljeinriktning och övergripande mål och 
tar sikte på de närmaste 3–5 åren. Särskild vikt läggs vid cyberhot, 
ökad medvetenhet inom organisationen, reservrutiner och 
riskbedömningar. 

Förvaltningen bedömer att remissversionen av 
informationssäkerhetspolicyn innehåller den information som 
förvaltningen behöver för att kunna planera och förebygga avbrott 
i tillgång till den information som till exempel våra IT-system 
innehåller.  

Förvaltningen bedömer att förslaget till 
informationssäkerhetspolicy är bra då den inte innehåller för 
konkreta åtgärder, aktiviteter eller liknande.  

Förvaltningen ser inte att informationssäkerhetspolicyn behöver 
förändras i något avseende utan föreslår Socialnämnden att avge 
detta yttrande som sitt eget och ställa sig bakom remissversionen.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 63 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 131. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-15 
Beslut om remiss kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 
63. 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 – Informationspolicy – remissversion.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret senast 7 juni.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 

Rapportering av avvikelser april 2022 

2022/33 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex 
Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt synpunkter och 
klagomål för april 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 2022-05-06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 

Redovisning av fadderbesök 2022 

2022/10 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga fadderbesök fanns att 
rapportera vid dagens möte. 
 
Sammanfattning 
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 

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: 

2022.627 Vårdval Vårdcentral - Närområdesplan 2022 

Delegat: Ann-Charlotte Nyrén, §2022/1 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 

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: 

2022-04-27 §§ 75-82 

2022-05-10 §§ 83-89 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 

Meddelande / Anmälningsärende 2022 

2022/13 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
lämnats för perioden 2022-04-27 – 2022-05-23. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 

2022.728 Beslut KF 2022-04-21 § 89 Socialnämndens svar på granskning 
av kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 

2022.733 Beslut KS 2022-05-05 § 90 Antagande av Äldrestrategi för 
perioden 2022-2030 

2022.729 Beslut KSAU 2022-04-21 § 89 Initiativärende från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om humanitärt stöd till Ukraina 

2022.758 Beslut KS 2022-05-05 § 100 Genomförande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 

2022.759 Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
2022  bilaga 1 

2022.732 Informationsbrev - Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2022 

2022/14 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
från tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2022-04-27 – 2022-05-23. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. Inga handlingar fanns att anmäla vid dagens 
möte.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2022-03-01 till 2022-03-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-03-01 till 2022-03-
31  

Stickprov nr: 111 Avslag livsföring i övrigt, enl 4 kap 1 § SoL  

Stickprov nr: 181 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2022-03-01 till 2022-03-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-03-01 till 
2022-03-31 

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

Stickprov nr: 51 Delavslag växelvård, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2022-03-01 till 2022-03-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2022-03-01 till 
2022-03-31 

Stickprov nr: 2 Bifall avlösarservice, enl. 9 § 5 LSS   

Stickprov nr: 3 Avslag bostad särskild service, enl 9 § 9 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 

Övrigt 

 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga övriga punkter togs 
upp vid dagens möte. 
 
Sammanfattning 
Inga övriga punkter togs upp vid dagens möte.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 
 
Ärendet skyddas av sekretess i  
enlighet med Offentlighet- och sekretesslagens 
bestämmelser
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 

Nedläggning av faderskapsutredning 

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