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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 

Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Annica Johansson (S) via teams 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) via teams 
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) 
Elisabeth Halvors (-) 
Elisabeth Hansson (L) ers Dan Gustavsson (KD) 
 

 
  
Övriga närvarande  
 Thomas Collberg (V) via teams 

Gerhard Bernhardsson (S) via teams 
Inger Larsson Möller (-) via teams 
Svante Karlsson (S) via teams  
Björn Holm (M) via teams  
 

 
 Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
 Emma Dolonius, nämndsekreterare  
 Christer Sundsmyr, avdelningschef, via teams 
 Lilian Hansson, avdelningschef, via teams 
 Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, via teams 
 Clarie Engström, avdelningschef, via teams 
 Linn Leidersdorff, enhetschef § 88, via teams 
 Maja Hallberg, enhetschef §§ 89-90, via teams 
 Emelie Hildingsson, enhetschef §§ 100-103, via teams 
 Malin Haugen, ekonom §§ 87-98, 104, via teams 
 Denice Östlund, ekonom §§ 87-98, 104, via teams 
 Jessica Dahlström, processledare barn och unga § 88, via teams 
 Kajs-Marie Ljung, personalföreträdare §§ 89-114, via teams 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§88 
 
Information 
 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att muntlig information enligt nedan 
förteckning lämnats. 

A. Information om Barnkonventionen 
Jessica Dahlström, processledare barn och unga, informerade om 
Barnkonventionen och vad det innebär nu när Barnkonventionen implementerats 
som lag.  
 

B. Presentation av ny avdelningschef  
Clarie Engström, ny avdelningschef för individ- och familjeavdelningen, 
presenterade sig. 
 

C. Information/status Heltidsresan 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Linn Leidersdorff, enhetschef, informerade 
om status med projektet Heltidsresan.  
 

D. Information om larm    
Svante Karlsson (S) ställde fråga om incident med larm där man inte kunde 
larma. Linn Leidersdorff, enhetschef, informerade om hur incidenten hanterades.  

  
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 
förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§89 
 
Analys försörjningsstöd kvartal 1 2021 
 
2021/64 
 
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 
Socialnämnden har bett om att varje kvartal få en redovisning och analys av hur 
ekonomiskt bistånd har utvecklats.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90 
 
Rekrytering AME coach 
 
2021/79 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att en Arbetsmarknadscoach kan tillsättas tillsvidare. 
 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och en tillfällig vikarie 
tillsättning av arbetsmarknadscoach kommer att påverka och ge positiva 
konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några 
synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Enligt socialnämndens beslut 2020-10-28 § 219, per omgående anställningsstopp 
av alla anställningsformer inom IFA. Nämndbeslut krävs vid behov.  
Arbetsmarknad- och Ekonomiskt biståndsenheten har personalbudget för två 
arbetsmarknadscoacher och en administratör.  
En av arbetsmarknadscoacherna har valt att avsluta sin tjänst i Tjörns kommun och 
enheten har av den anledningen behov av att anställa en ny arbetsmarknadscoach. 
Detta för att enheten ska kunna fortsätta arbeta med målet om att fler individer ska 
nå självförsörjning genom rätt insats. 
En omfördelning av resurser från myndighetskontoret till 
arbetsmarknadsverksamheten är idag inte möjligt då övertaligheten har hanterats 
och kommer vara fullt hanterad i juli/augusti. En socialsekreterare på Vuxen 
kommer kvarstå som övertalig. Utifrån ärendemängd går den tjänsten inte att ta 
bort. Extern rekrytering är därmed nödvändig. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91 
 
Remiss till nämnder och bolag avseende fritidskort för ungdomar 
 
2021/49 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att vara 
med att finansiera införande av ungdomskort samt ett införande av seniorkort med 
egenavgifter under 2021 under förutsättning av att kostnaden preciseras och bara 
avser 2021. 
 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och ett fritidskort för 
ungdomarna på Tjörn kommer att påverka och ge positiva konsekvenser för barn 
och ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-14 §261 att utreda möjligheten 
till införande av busskort för ungdomar. Utredningen som gjordes belyser även 
seniorkort ur ett övergripande perspektiv.  
Den huvudsakliga rekommendationen från utredningen är att man inte inför fria 
fritidskort i nuläget utan avvakta den nationella utredningen om ett nationellt 
biljettsystem. Alternativt bör man överväga att införa en subventionerad lösning 
parallellt som man avvecklar nuvarande tjänst kring seniorkort för att undersöka hur 
man kan nyttja detta på ett mer effektivt sätt. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag; 
1. Ta fram ett förslag på införande av ungdomskort under 2021. 

2. Utreda möjligheterna att kommunens nämnder och bolag är med och 
finansierar införandet. 

3. Se över förutsättningarna för ett införande av seniorkort med egenavgifter. 

Båda är viktiga målgrupper i kommunen för socialnämnden och socialnämnden kan 
vara med och bidra ekonomiskt efter ett nytt ställningstagande av mer precis 
kostnadsdel samt att det bara avser 2021 då det är oklart hur det blir med 
detaljbudgeten 2022 och framåt 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 187 den 17 september 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 261 den 14 november 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 289 den 10 december 2020, 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 
Beräkningar fritidskort 
Tjänsteutlåtande 2021-03-26 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92 
 
Remiss till socialnämnden - Motion från Rikard Larsson (S) om att 
främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 
 
2020/142 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen att samverkan med externa aktörer som 
arbetar med att främja återbruk har påbörjats. 
 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och ett samverkansprojekt 
med social hållbarhet bedöms påverka och ge positiva konsekvenser för barn och 
ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom 18 oktober 2019 
med en motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn. Syftet är att 
främja återbruk genom ett ställe där både inlämning av funktionsdugliga begagnade 
saker kan lämnas och införskaffas. Kommunfullmäktige remitterade motionen till 
socialnämnden som ställde sig positiva till ett ”Returvaruhus” men löser inte de 
ekonomiska konsekvenserna av en sådan satsning inom ram. 
Då det idag på Tjörn bedrivs ett flertal secondhand butiker och antikvariat i privat 
regi har kommunstyrelsens arbetsutskott gett socialnämnden i uppdrag att belysa 
möjligheter till någon form av samverkan för att inte skapa en konkurrenssituation 
med återbruk på Tjörn. 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till att samverka med externa organisationer 
som arbetar med hållbarhet såväl miljömässig som socialt. Svenska kyrkan har 
genom projekt S:t Marys redan varit i kontakt med Arbetsmarknadsenheten på 
Tjörn för att utröna möjligheten till någon form av samarbete. Om 
socialförvaltningen framgent kan behöva platser för rehabilitering och träning ur ett 
arbetsmarknadsperspektiv kan ett avtal i form av ett idéburet offentligt partnerskap 
vara aktuellt. 
Framtida samverkan kan bygga på ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller 
annan form av samverkan. Ett idéburet offentligt partnerskap bygger på ömsesidiga 
insatser och resurser vilket ofta ur kommunalt perspektiv handlar om finansiering. 
Den kostnad som ett samverkansavtal med en extern partner skulle innebära ryms 
inte i befintlig budget. 
Bortsett från den finansiella biten ser socialförvaltningen stora möjligheter att inleda 
ett idéburet offentligt partnerskap eller andra samverkansformer med redan 
etablerade icke vinstdrivande privata aktörer i Tjörns kommun. 
Socialnämnden anser med detta svar remissen besvarad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 50 
Socialnämnden 2020-09-23, § 195 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 177 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 267 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25 § 37 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-26 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93 
 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott: Reviderad 
handlingsplan för samordnad och stärkt  barn- och ungdomskultur 
 
2020/156 
 
Beslut 
Socialnämnden har inget att erinra mot den föreslagna handlingsplanen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn på ett positivt 
sätt. Genom handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får ärendet 
påverkan och konsekvenser för barn och unga i såväl skola som under fritid. Barn 
och unga har fått möjlighet att uttrycka sin mening i tillkomsten av handlingsplanen. 
Kulturgarantin omfattar även särskolan. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera reviderad handlingsplan 
för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Svaren ska ha 
inkommit till kommunkansliet senast 2021-05-07. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-17, § 190 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-25, § 80 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommentar till revidering av barn- och ungdomskulturplan  
Tjänsteutlåtande KSAU ang remiss reviderad handlingsplan för samordnad och 
stärkt barn- och ungdomskultur  
Förslag till reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur 2020-03-01  
Beslut KSAU 2021-03-25 § 80 Beslut om förnyad remiss Handlingsplan för 
samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 
Tjänsteutlåtande 2021-04-07 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94 
 
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 mars 2021. 

 
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 
Med stöd av en intern utredning beslutade nämnden i november 2018 om att följa 
utvecklingen av kringtid och nyckeltal inom boendestöd och delar av öppenvården. 
Sedan 2019 har det pågått ett systematiskt arbete med att minska kringtiden inom de 
berörda verksamheterna.  
 
Vid redovisningen i september 2020 beslutades om 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 kommer mätningen under de första månaderna 
ske både digitalt och manuellt. Under uppstarten av den digitala mätningen har 
applikationen som används för den digitala in- och utregistreringen inte fungerat för 
iphone vilket används av samtliga medarbetare på familjeteamet samt ett par 
medarbetare inom boendestödet. Det har senare visat sig att TES-applikationen 
endast stöder vissa delar för iphone och inte heller äldre versioner av android.  
I mars 2021 ligger kringtiden för boendestöd på 30 % och antal aktuella klienter är 
70. Då den digitala mätningen inte fungerar för alla medarbetare ännu och resultatet 
inte är användbart har det beslutats att invänta detta innan den digitala mätningen 
fortsätter. Androidtelefoner är beställda till de som hade telefoner som ej stödde 
applikationen. Även övriga tekniska problem kring android ska förhoppningsvis vara 
lösta inom kort och den digitala mätningen kommer då att återupptas. 
I mars 2021 var kringtiden för familjeteamet 50 %, vilken är en minskning med 7 % 
gentemot februari. Då de tekniska förutsättningarna inte är uppfyllda har den digitala 
mätningen ej påbörjats. Det har påbörjats ett arbete med att ta fram en plan för att 
effektivisera familjebehandlingen som kommer att presenteras i maj månad. 
Varken boendestöd eller familjeteamet når upp till det satta målvärdet på 25 % resp. 
30 % som nämnden satt upp.  Verksamheterna är fortfarande präglade av pandemin. 

12



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.  
 
Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2018-04-25, §82 

Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 181 
Socialnämndens beslut 2020-10-28 § 219 
 
 
Beslutsunderlag 
PP kringtid och nyckeltal Boendestöd och familjeteamet mars 2021 

Tjänsteutlåtande 2021-04-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95 
 
Redovisning av kostnader HVB-hem barn och unga samt 
institutionsvård vuxna missbrukare kvartal 1 2021 
 
2021/65 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av kostnader HVB-hem barn samt 
institutionskostnader vuxna missbrukare kvartal 1. 

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. 

Kostnaderna för institutionsplaceringar vuxna missbrukare var det första kvartalet 
2021 på 160 tkr vilket är en minskning med ca 50 tkr jämfört med fjärde kvartalet 
2020. I slutet av mars har förvaltningen en person institutionsplacerad vuxen 
missbruk. 
 
Den totala kostnaden för målgruppen unga vuxna 18-20 år är under första kvartalet 
2021 ca 820 tkr vilket är en ökning med ca 50 tkr gentemot fjärde kvartalet 2020. 
Anledningen till denna ökning är att antal placeringsdygn är fler. Vid mars månads 
utgång är två barn placerade på behandlingshem. Kostnaden för placeringar HVB 
för första kvartalet 2021 uppgår till ca 460 tkr vilket är en ökning med ca 75 tkr 
jämfört med kvartal 4 2020. Denna ökning beror på en tillfällig institutionskostnad 
för en tidigare EKB-ungdom och prognos är att den upphör april månad.  
Individ- och familjeavdelningen har under de senaste åren haft en medveten strategi 
att omvandla HVB-placeringar till placeringar i köpta och egna familjehem. Totalt 
sätt uppgår placeringskostnader för barn i HVB och familjehem till ca 2700 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-07 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96 
 
Starttillstånd verksamhetssystem 
 
2021/80 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta  

1. Bevilja starttillstånd av ianspråkstagande av investeringsmedel för nytt 
verksamhetssystem. 

2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel inom ramen för 
gällande investeringsbudget. 
 

 
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 i Tjörns kommun har beslutat se över nuvarande avtal med 
leverantören för verksamhetssystemet MagnaCura. En upphandling och 
implementering av nytt verksamhetssystem inom socialförvaltningen är nödvändig 
utifrån avtalssituation, konkurrens samt kommande önskad funktionalitet. Då det 
nuvarande verksamhetssystemet är föråldrat och omodernt är det inte anpassat efter 
förvaltningens nuvarande och nära förestående utmaningar. Det har funnits ett behov 
av att byta ut systemet under en längre tid och förvaltningen är nu i slutfasen av en 
upphandlingsprocess för ett nytt verksamhetssystem och önskar därför ett 
starttillstånd för att slutföra upphandling och implementering av ett nytt system. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-07 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§97 
 
Ansökan om bidrag för 2022 - Bris 
 
2021/71 
 
Beslut 
Socialnämnden beviljar BRIS region Väst föreningsbidrag för år 2022 med  
35 000kr. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och BRIS verksamhet 
påverkar och ger positiva konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomar 
har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
 
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 mars 2021 inkom ansökan från BRIS region Väst om föreningsbidrag för år 2022 
med 35 000kr. Socialnämnden beviljade 2021 BRIS bidrag med 32 000 kr (det 
belopp som de sökte), och 2020 beviljades BRIS bidrag med 32 000 kr (det belopp 
som de sökte.) 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från BRIS  

Tjänsteutlåtande 2021-04-07 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att socialnämnden ska bevilja BRIS region Väst 
föreningsbidrag för år 2022 med 35 000 kr.   
  
 
Beslutet skickas till 
BRIS region Väst  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98 
 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
 
2021/67 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig positiva till överenskommelsen kring samverkan för barn 
och ungas hälsa mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
 

 
Barnkonventionen 
Överenskommelsen är riktad till barn och är till för att alla barn ska få sina behov av 
hälso- och sjukvård tillgodosedda varpå barnperspektivet är centralt i denna 
överenskommelse. Remissvaret syftar till att bidra till att barn och unga ska få så bra 
vård som möjligt. 

 
 
Sammanfattning 
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för 
barns och ungas hälsa. Förbundsstyrelsen Göteborgsregionens kommunalförbund 
rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen. Syftet 
med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för 
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är 
barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommunerna. Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan 
och anger struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser 
från både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och 
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och 
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av 
tandhälsa i samband med placering i samhällsvård. Denna överenskommelse 
tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i samverkan samt fullgör i Västra 
Götaland lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade 
barn respektive hälsoundersökningar. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att 
ställa sig positiva överenskommelsen kring samverkan för barn och ungas hälsa 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund ärende 8, - samverkan för 
barns och ungas bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen  
Protokollsutdrag Göteborgsregionens kommunalförbund 
Tjänsteutlåtande 2021-03-25 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99 
 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 
 
2021/66 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk 
hälsa i Västra Götaland till och med 2022. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Detta genom 
att generellt öka den psykiska hälsan hos både vuxna, föräldrar och dess barn. 
 
Sammanfattning 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan 
huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning 
för de statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i 
samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom 
ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt 
arbeta för att minska den psykiska ohälsan. 2019 gjordes en fördjupad analys som 
gav stöd för ett fortsatt arbete och handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 
2022. Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus 
på områden där Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för 
att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa 
vårdövergångar samt god samverkan.  
 
Utifrån den regionala planen arbetade förvaltningen fram en lokal handlingsplan för 
psykisk ohälsa och beroende under 2018 som beskriver hur arbetet med dessa frågor 
kommer drivas lokalt.  
 
Beslutsunderlag 
Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 243 Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2022  
Protokollsutdrag (§243) från Göteborgsregionens kommunalförbund  
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 
 
Lokal handlingsplan psykisk ohälsa 2012-2020 
 
Tjänsteutlåtande 2021-03-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§100 
 
Ansökan om verksamhetsbidrag från Sjöräddningssällskapet 
 
2021/84 
 
Beslut 
Socialnämnden beviljar ansökan om verksamhetsbidrag för Svenska 
Sjöräddningssällskapet om 15 000 kr för år 2021. 

 
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 
Larm skall alltid prioriteras av utförande personal inom äldreomsorgen. Inställelsetiden 
vid fysiskt besök från mottaget larm är som längst 45 min vid normala 
väderförhållanden. Boende på öar utan färjeförbindelse kan inte garanteras den 
inställelsetiden. För att möjliggöra att personal ska kunna ta sig ut till öar även under 
natten har en rutin tagits fram i dialog med Sjöräddningssällskapet. Av rutinen framgår 
att Sjöräddningen kan ställa sina båtar till äldreomsorgen förfogande och transportera 
personal ut till öarna, under förutsättning att inte något sjöräddningsuppdrag föreligger. 
För att de ska kunna göra detta ansöker de om ett bidrag på 15 000 kronor. 
Socialnämnden ställer sig positiva till denna ansökan om verksamhetsbidrag.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Sjöräddningssällskapet 

Tjänsteutlåtande 2021-04-09 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sjöräddningssällskapet  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§101 
 
Återremitterat ärende: Ny vägledning LSS 
 
2021/43 
 
Beslut 

1. Socialnämnden antar den nya vägledningen för LSS (Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) 

2. Reviderad vägledning träder i kraft fr. o. m. 2021-05-01 
3. En utvärdering ska presenteras på nämnden i april 2022 gällande de två 

punkter som återremitterades (omprövningsförbehåll och boendekarriär), 
där även delegationsordningen gällande dessa punkter ska utvärderas.  

 
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 lagt fram ett förslag på en ny vägledning för LSS som 
föreslås ersätta befintlig vägledning enligt LSS daterad 2017-09-27 i sin helhet. 
Ärendet var uppe i marsnämnden 2021-03-24 men blev då återremitterat med 
uppdraget att kompletteras med en risk- och konsekvensanalys av delarna 
”boendekarriär” och omprövningsförbehåll. Tjänsteutlåtandet har nu kompletterats 
med ett utförligare stycke under rubriken konsekvensbeskrivning. Syftet med 
vägledningen är att den ska ge socialsekreterarna på socialförvaltningen en politisk 
styrning och stöd vid tolkningen av lagstiftningen. Vägledningen omfattar både 
myndighet och verkställighet inom LSS. Varje ansökan prövas alltid individuellt 
innan beslut fattas.  
En förväntad effekt av ny vägledning enligt LSS är en ökad rättssäkerhet för den 
enskilde och ett enhetligt arbetssätt vid handläggning och verkställighet av ärenden 
enligt LSS.  
 
 
Tidigare beslut 
Tidigare riktlinje för LSS antogs på socialnämnden §158/2017 med diarienummer: 
2017:828 
 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad vägledning LSS 
Tjänsteutlåtande 2021-02-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår följande tillägg till förslag till beslut: 
En utvärdering ska presenteras på nämnden i april 2022 gällande de två punkter som 
återremitterades (omprövning och boendekarriär), där även delegationsordningen 
gällande dessa punkter ska utvärderas.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§102 
 
Bordlagt ärende: Ändring av delegationsordningen, punkt 7.17, 7.18 
och 7.33 
 
2021/44 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att delegationsordningen ändras enligt följande: 
 

1. Punkt 7.17 ”Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistans vid tillfälligt 
utökade behov”, ändra delegat från Enhetschef till Socialsekreterare 

2. Punkt 7.18 ”Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans” 
med delegat utskott slås samman med punkt 7.16 ”Biträde av personlig 
assistent” delegat socialsekreterare enligt följande ”Biträde av personlig 
assistans alternativt ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans” delegat Enhetschef med ersättare Förste socialsekreterare 

3. Punkt 7.33 ” Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna” står Enhetschef som delegat. Ändra 
till delegat Enhetschef intern placering och Avgiftshandläggare extern 
placering. 

4. Ändra titeln Biståndshandläggare till Socialsekreterare genomgående i 
delegationsordningen 

5. Ändrad delegationsordning gäller från och med 2021-04-01 

 
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 
Vård- och omsorgsavdelningen tog över myndighetsutövning för Lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade (LSS) från och med september 2020. I och 
med detta har delegationsordningen gåtts igenom och behov av vissa förändringar i 
delegationsförändringen har uppmärksammats. Syftet är även att effektivisera vissa 
handläggningsprocesser. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§103 
 
Ändring av delegationsordningen - reserv för enhetschef 
 
2021/44 
 
Beslut 
Socialnämnden gör följande tillägg till delegationsordningen: 
På samtliga ställen där enhetschef är delegat läggs avdelningschef till som reserv.  

 
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 
För att säkra upp att rätt person finns på plats för att fatta beslut, behöver det göras 
ett tillägg till delegationsordningen på så sätt att avdelningschef läggs till som 
reserv på samtliga ställen där enhetschef är utsedd till delegat. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§104 
 
Budgetuppföljning 2021 
 
2021/56 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till mars 2021. 

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 2021 för socialnämnden. 
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 8,2 mkr. 
Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen -2,2 mkr 
Funktionshinder   1,3 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 3,0 mkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,3 mkr  
Gemensamt 6,3 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 mars 2021 för 
socialnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ackumulerat resultat per ansvar, mars 2021 
Ekonomitext till nämnd, mars 2021 
Tjänsteutlåtande 2021-04-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§105 
 
Rapportering av avvikelser 2021 
 
2021/23 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, 
avvikande händelser samt synpunkter och klagomål för mars månad. 

 
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 
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 2021-04-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§106 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 1 2021 
 
2021/63 
 
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 2021 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 
Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde följande: 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28 
- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-07-08 
- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-12-04 

Kommunen hade även 1 verkställt beslut att rapportera in. Det gällde följande: 
- Ledsagarservice enligt LSS 

Fördelning för kön: 3 man, 1 kvinna 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-19 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§107 
 
Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar 
 
2021/82 
 
Beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom granskningens rekommendationer för de 
berörda nämndernas fortsatta arbete med förebyggande insatser för barn och 
ungdomar. 

2. Socialnämnden inväntar resultatet från uppdraget  ”Förbättrad samordning, 
styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete”, för att eventuellt 
vidta ytterligare kommungemensamma åtgärder för att uppfylla 
rekommendationerna. 

 
Barnkonventionen 
Barn och ungas hälsa gynnas genom en förbättrad styrning, ledning och samordning 
med kommunövergripande behovsanalyser och utvärderingar. 
 
Sammanfattning 
Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har på uppdrag av Tjörns 
kommunrevision granskat kommunens förebyggande insatser för barn och 
ungdomar. Socialnämnden ska nu yttra sig över granskningen. 
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har fungerande rutiner 
kring förebyggande insatser för barn och unga. 
Granskningen visar att de berörda nämnderna har fungerande rutiner kring 
förebyggande insatser för barn och unga. Dock rekommenderas nämnderna och 
kommunstyrelsen att: 
• tydliggöra styrningen av de förebyggande insatserna  
• genomföra kommunövergripande behovsanalys 
• följa upp och utvärdera insatsernas resultat 

Granskningen ger också vid handen också att Tjörns kommun satsar mer 
ekonomiskt jämfört med liknande kommuner.  
 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar (KPMG) 
Tjänsteutlåtande 2021-04-06 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108 
 
Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 2021 
 
2021/35 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Individ- och 
familjeavdelningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 
för mars 2021. Nyckeltalen gäller bland annat följande: Mötesplatsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Mötesplats Tjörn mars 2021 

Tjänsteutlåtande 2021-04-19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109 
 
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 
mars 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 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende mars 2021 
Verkställda och ej verkställda beslut LSS mars 2021 
Fixartjänst mars 2021  
Biståndsbedömda timmar mars 2021  
Tjänsteutlåtande 2021-04-19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110 
 
Redovisning av fadderbesök 2021 
 
2021/2 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid dagens möte. 

Sammanfattning 
Elisabeth Halvors (-) redogjorde skriftligt för fadderbesök LSS. 
 
Inger Larsson Möller (-) redogjorde för fadderbesök hemtjänst, kommunal hälso- 
och sjukvård.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§111 
 
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: 
 
2021.281 Remissvar gällande ansökan om serveringstillstånd - Holmens  
Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/3  
 
2021.321 Ordförandebeslut om två inhyrda sjuksköterskor i hemsjukvården 
Delegat: Gun Alexandersson-Malm §2021/4 
 
2021.175 Avtal om socialjour 
Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/1 
 
2021.180 Hyresavtal avseende lokal - Vallhamn 3:7 
Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/2 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112 
 
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 2021-03-24 §§ 79-91 
SNAU 2021-04-13 §§ 92-95 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§113 
 
Meddelande / Anmälningsärende 2021 
 
2021/6 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 
perioden 2021-03-24 – 2021-04-27. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 
 
2021.250 Rekommendation om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 
 
2021.322 Grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder 
 
2021.323 Grundläggande granskning 2020 
 
2021.299 Brev gällande Valåsen  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114 
 
Meddelande tillsynsmyndigheter 2021 
 
2021/7 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande från 
tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2021-03-24 – 2021-04-27. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 
 
2021.251 Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket (2020/024049) 
 
2021.312 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, dnr 3.1.2-08414/2021  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§116 
 
Bistånd 4 kap 1 § SoL 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2021-
02-01 till 2021-02-28. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-02-01 till 2021-02-28 
 
Stickprov nr: 19 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  
 
Stickprov nr: 210 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117 
 
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 
2021-02-01 till 2021-02-28. 

Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-02-01 till 2021-02-28 
 
Stickprov nr: 7 Bifall äldreboende, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 39 Bifall trygg hemma, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§118 
 
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 
2021-02-01 till 2021-02-28. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2021-02-01 till 2021-02-28 
 
Stickprov nr: 1 Bifall personlig assistans, enl. 9 § 2 LSS   

Stickprov nr: 3 Avslag daglig verksamhet, enl 9 § 10 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-04-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§119 
 
Övriga frågor 

 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts.  

Sammanfattning 
Gun Alexandersson-Malm (L) informerar om brev som skickats till nämnden. 
 
Svante Karlsson (S) tar upp fråga om förhandling. 
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