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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M)  
Dan Gustavsson (KD) 
Elisabeth Halvors (-) 
Annica Johansson (S) via teams, ej § 135 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) via teams, ej § 135  
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) via teams, ej § 135  
Elisabeth Hansson (L) ers Björn Sporrong (S) § 135  
Christoffer Niklasson (TP) ers Annica Johansson (S) § 135 
 
 

Övriga närvarande Elisabeth Hansson (L) 
Björn Holm (M) via teams, ej § 135  
Inger Larsson Möller (-) via teams ej § 135 
Thomas Collberg (V) via teams ej § 135  
Svante Karlsson (S) via teams ej § 135  
Gerhard Bernhardsson (S) via teams ej § 135  
Christofer Niklasson (TP)  
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Emma Dolonius, nämndsekreterare 
Christer Sundsmyr, avdelningschef via teams ej § 135  
Lilian Hansson, avdelningschef via teams ej § 135  
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef via teams ej § 135  
Clarie Engström, avdelningschef  
Linn Leidersdorff, enhetschef § 121 via teams 
Maja Hallberg, enhetschef § 121 via teams 
Malin Haugen, ekonom §§ 120-123 via teams 
Denice Östlund, ekonom §§ 120-122 via teams 
Agneta Karlsson, 1:e socialsekreterare § 135 
Per Åkerman, verksamhetskoordinator § 121 via teams  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-05-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 

Information 

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

A. Information om LUPP-undersökning 
Jessica Dahlström, processledare barn och unga informerade om 
LUPP-undersökning. 
 

B. Information om värdebaserad tid 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Linn Leidersdorff, 
enhetschef, informerade om vad det innebär med värdebaserad 
tid och hur de arbetar med detta inom äldreomsorgen.  
   

C. Information om IOP Kvinnojouren 
Per Åkerman, verksamhetskoordinator, informerade om avtal 
med Kvinnojouren Stenungsund (Idéburet Offentligt 
Partnerskap). 
   

D. Information om feriepraktik 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Maja Hallberg, enhetschef, 
informerade om feriejobb/praktik 2021.  
   

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

F. Information om Kållekärrs serviceboende  
Lilian Hansson, avdelningschef, och Per Åkerman, 
verksamhetskoordinator, informerade om inomhusmiljön på 
Kållekärrs serviceboende. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

G. Information om Heltidsresan 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Linn Leidersdorff, 
enhetschef, informerade om status Heltidsresan. 

 

  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 

Delårsrapport 1 2021 

2021/56 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen 
per april samt delårsrapport 1 2021. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning och 
måluppfyllelse per april 2021 för socialnämnden. 

Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse 
på 9,0 mkr. 

Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen -2,8 mkr 
Funktionshinder   1,4 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 3,5 mkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,3 mkr  
Gemensamt 7,3 mkr  
varav Nämnden   0,0 mkr 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Socialnämnden prognosticerar en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på 0,5 mkr. 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning per april 
2021 för socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-14 
Delårsrapport 1 – per 2021-04-30 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 

Begäran om tillfällig utökning av tjänst budget och skuld 

2021/103 

Beslut 
Socialnämnden godkänner en tillfällig utökning av tjänst till 
budget och skuldrådgivning på 90 tkr 2021 och 143 tkr 2022 

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 2020 har nedan tendenser uppmärksammats; 

 Antalet ärenden med unga vuxna (20-30 år) har ökat. Troligtvis har den 
nya e-tjänsten gjort det lättare för den åldersgruppen att kontakta 
budget- och skuldrådgivningen.  

 Unga människor, företrädesvis unga män, med spelmissbruk fortsätter 
att öka. De har ofta skuldsatt sig till stora belopp på kort tid.  

 Ökat inflöde av egna företagare med ekonomiska problem 
 Antalet pensionärer/blivande pensionärer ökar då deras inkomster har 

minskat så mycket att de har svårt att betala sina krediter och löpande 
räkningar. Även äldre pensionärer över 80 år ökar, likaså hos 
Kronofogden. Äldre pensionärer utan nära anhörig har svårare att klara 
sina löpande utgifter och hamnar snabbt os Kronofogden.  

 Ökat antal ärenden där Coronapandemin har minskat deras inkomster 
på grund av minskad arbetstid och uttag av tillfällig föräldrapenning för 
vård av barn.  

 Ökning av e-handel och spelmissbruk på grund av lättillgängliga 
krediter som sms-lån, andra högkostnadskrediter.  

 Bostadsbristen gör det mycket svårt för skuldsatta att få ny bostad även 
om de har en ordnad situation.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fram till hösten 2019 hade budget- och skuldrådgivningen en kötid om 
ca 11 veckor för ett första besök. För att minska ner kötiden så bestämdes 
det att minska det förebyggande arbetet. I början av 2020 var kötiden 4 
veckor. Under 2020 har dock inflödet av ärenden ökat och kötiden är vid 
årsskiftet 16 veckor.  

Med ovannämnd information som underlag samt för att minska 
kötiden till gällande rekommendationer som anses skäliga 
behöver verksamheten utöka med en tillfällig resurs i form av en 
årsarbetare från juni 2021 tom 31 december 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-03 

Begäran om utökning av tjänst 
Budget 2022 Budget och skuld 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124 

Redovisning av resultat för kringtid och valda nyckeltal 
för Familjeteamet, Socialmedicin/MiniMia och 
Boendestödet 2021 

2021/24 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av Kringtid för 
boendestödet och familjeteamet april 2021. 

Sammanfattning 
Med stöd av en intern utredning beslutade nämnden i november 
2018 att följa utvecklingen av kringtid och nyckeltal inom 
boendestöd och delar av öppenvården.  

Vid redovisningen i september 2020 beslutades att göra jämförelse 
av kringtiden två år tillbaka i tiden. Enligt nämndens beslut 
kommer också kringtiden att redovisas varje månad. I budget 2021 
finns ett prioriterat mål att sänka kringtiden för öppenvården. 
Målvärdet är att kringtiden för boendestöd ska vara 25 % och för 
familjebehandlarna 30 %. 

I februari påbörjade förvaltningen arbetet med att mäta kringtid 
digitalt. Då det initialt har uppstått en del tekniska problem har 
man återgått att endast göras manuellt tills dessa problem är lösta.  

I april 2021 ligger kringtiden för boendestöd på 29 % och antal 
aktuella klienter är 70. Androidtelefoner är beställda till de som 
hade telefoner som ej stödde applikationen TES. Dessa har ännu ej 
levererats vilket innebär manuell kringtidsmätning. 

I april 2021 var kringtiden för familjeteamet 53 %, vilken är en 
ökning med 3 % gentemot mars månad. Då de tekniska 
förutsättningarna inte är uppfyllda har den digitala mätningen ej 
påbörjats. En plan för att effektivisera familjebehandlingen i form 
av Scott Millers skattningsskalor pågår. Det är en 
utvärderingsmetod integrerad i behandlingen som hjälper barn och 
vuxna att ge direkt feedback om samtalen. En rutinmässig och 
kontinuerlig klientfeedback kommer att förbättra 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

behandlingsarbetet. Resultaten och alliansen hjälper oss att 
använda tillförlitliga och valida metoder i våra ärenden. Att vi har 
mer effektiva och koncentrerade behandlingar kommer på sikt 
minska behandlingstiderna. 

Varken boendestöd eller familjeteamet når upp till målvärdet på 25 
% resp. 30 % som nämnden satt upp.  Verksamheterna är 
fortfarande präglade av pandemin. Båda verksamheterna har en 
strävan mot målvärdena och använder digitala verktyg inom alla 
de områden där det är möjligt samt utnyttjar resurserna vid 
avbokningar på ett så effektivt sätt som möjligt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
PP kringtid och nyckeltal Boendestöd och familjeteamet april 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125 

Rapportering av avvikelser 2021 

2021/23 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex Sarah, Lex 
Maria, avvikande händelser samt synpunkter och klagomål. 
 
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 2021-05-06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126 

Redovisning av fadderbesök 2021 

2021/2 

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 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128 

Samråd detaljplan Hövik 3:33 

2021/109 

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 
totalt 9 bostäder, i form av enfamiljshus i 1–1,5 plan som suterräng 
eller enplanshus. I området tillskapas en ny gata. Nya bostäder 
skapar förutsättningar för fler boende och nyttjande av befintlig 
infrastruktur, underlag för kollektivtrafik och viss service. 

Planförslaget är ute på samråd under tiden 2021-05-05 till och med 
2021-06-02. Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 2 juni 2021. 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 2021-05-06 
Missiv samråd Hövik 3:33 

Planbeskrivning Hövik 3:33 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129 

Nyckeltal Mötesplatsen 2021 

2021/35 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal 
Mötesplatsen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal Mötesplatsen för april 
2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Mötesplats Tjörn april 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130 

Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen 2021 

2021/36 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Vård och 
omsorgsavdelningen. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Vård och 
omsorgsavdelningen för april 2021. 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, samt Fixartjänsten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende april 2021 

Verkställda och ej verkställda beslut LSS april 2021 

Fixartjänst april 2021  

Biståndsbedömda timmar april 2021  

15



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131 

Anmälan av delegeringsbeslut 2021 

2021/3 

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: 

2021.365 Tillsättning av vikarie på vuxenenheten 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/5 

 

2021.366 Tillsättning av socialsekreterare på Arbetsmarknad- och 
ekonomiskt biståndsenheten 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/6 

 

2021.367 Ordförandebeslut Remiss av föreskrifter om förbud mot 
att vistas på särskilt angivna platser i Tjörns kommun 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/7 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021.495 Ordförandebeslut om umgängesbegränsning 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/8 

 

2021.496 Ordförandebeslut om umgängesbegränsning 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/9 

 

2021.497 Ordförandebeslut om umgängesbegränsning 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132 

Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021 

2021/4 

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 2021-04-28 §§ 96-112 

SNAU 2021-05-11 §§ 113-118 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133 

Meddelande / Anmälningsärende 2021 

2021/6 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
lämnats för perioden 2021-04-28 – 2021-05-25. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 

2021.385 Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad 
segregation och goda livschanser för alla 

2021.498 Ett år med SKRs rekommendation – tillsammans utvecklar vi 
socialtjänsten 

2021.384 Brev gällande Valåsen  

2021.500 Svar på brev gällande Valåsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2021 

2021/7 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga meddelande från 
tillsynsmyndigheter inkommit för perioden 2021-04-28 – 2021-05-25. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135 

Umgängesbegränsning enligt LVU 

 
 
Ärendet skyddas av sekretess i enlighet med 
Offentlighet- och sekretesslagens bestämmelser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2021-03-01 till 2021-03-31.  
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-03-01 till 2021-03-
31 

Stickprov nr: 138 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  

Stickprov nr: 189 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2021-03-01 till 2021-03-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-03-01 till 
2021-03-31 

Stickprov nr: 40 Bifall matleverans, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 88 Bifall omsorgsinsats, enl 4 kap 1§ SoL  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2021-03-01 till 2021-03-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2021-03-01 till 
2021-03-31 

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

Stickprov nr: 3 Bifall kontaktperson, enl 9 § 4 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139 

Övriga frågor 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts.  
 
Sammanfattning 
Gun Alexandersson-Malm (L) påminner om att juninämnden är på en 
måndag, den 21 juni. 

Gun Alexandersson-Malm (L) informerar att socialnämnden i augusti 
är inställd, såvida inget oförutsett händer. 

Gun Alexandersson-Malm (L) informerar att socialnämnden i 
september flyttas från 23 till 21 september. 

Svante Karlsson (S) ställer fråga om FSG/VSG protokoll. 

Yvonne Andersson (M) ställer fråga om hemmasittare. 
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