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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) via teams  
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) 
 

Övriga närvarande Kristina Nyckelgård (M) 
Inger Larsson Möller (L) fd (MP) 
Thomas Collberg (V) 
Svante Karlsson (S) via teams 
Gerhard Bernhardsson (S) 
Christofer Niklasson (TP)  
 
Christer Sundsmyr, avdelningschef/tf förvaltningschef  
Emma Dolonius, nämndsekreterare  
Lilian Hansson, avdelningschef  
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef  
Clarie Engström, avdelningschef, via teams  
Linn Leidersdorff, enhetschef § 29 
Malin Haugen, ekonom §§ 28-30 
Susann Carlsson, anhörigkonsulent § 29  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med följande ändring:  
 
Punkt 14 Redovisning av avvikelser januari 2022 stryks. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 

Information 

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

A. Information om Mötesplatsen 
Susann Carlsson, anhörigkonsulent, informerade om Mötesplats 
Tjörn samt det förebyggande arbete som bedrivs.  
 

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

   
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 

Årsredovisning 2021 

2022/31 

Beslut 
Socialnämnden godkänner årsredovisning för 2021. 
 
Sammanfattning 
I årsredovisningen för 2021 redovisas måluppfyllelse för 
inriktningsmål och socialnämndens prioriterade mål. Av de tio 
inriktningsmålen är fyra i hög grad uppfyllda och sex är delvis 
uppfyllda. Inriktningsmålen gäller hela mandatperioden.  

Av de nitton prioriterade målen som är knutna till 
inriktningsmålen och som gäller för ett år i taget är sju helt 
uppfyllda eller i hög grad uppfyllda, tio är delvis uppfyllda och 
två är ej uppfyllda.  

Socialnämnden redovisar för året en positiv budgetavvikelse på  
17,9 mkr. 

Budgetavvikelse för året är för: 
Individ och familjeavdelningen 0,0 mkr 
Funktionshinder    2,0 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 5,6 mkr   
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,3 mkr  
Förvaltningsgemensamt   10,7 mkr  
 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning december 2021 
för socialnämnden. 

Samverkan 
Ärendet är samverkat på förvaltningens samverkansgrupp (FSG)     
2022-02-21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-13 
Helårsrapport för Socialnämnden 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

6



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 

Analys försörjningsstöd kvartal 4 2021 

2021/64 

Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Socialnämnden har bett om att varje kvartal få en redovisning och 
analys av hur ekonomiskt bistånd har utvecklats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 

Remiss till samtliga nämnder och bolag avseende 
Äldrestrategi 2022–2025 

2022/23 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom framtagen äldrestrategi, med 
tillägg att förvaltningen ska komplettera tjänsteutlåtandet med att 
äldrestrategin bör kompletteras med preventiva metoder för att 
bevara de förmågor individen har.  

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-01-18 att svara på remiss angående framtagen 
äldrestrategi.  

Äldrestrategin har arbetats fram i samverkan med 
socialförvaltningen och i dialog med berörda förvaltningar och 
bolag, regionen och invånare. Strategin berör alla Tjörns nämnder 
och styrelser och den tar utgångspunkt i fem fokusområden: 

 Boende och boendemiljö 
 Förebyggande och främjande insatser 
 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 
 Delaktighet, inflytande och självständighet 
 Samordning och samverkan 

 
Äldrestrategin ska sedan brytas ner till handlingsplaner i de av 
kommunens verksamheter som arbetar med målgruppen.  
 
Socialnämnden ställer sig positiv till äldrestrategin som talar om 
riktningen för kommunens arbete samtidigt som den överlåter till 
nämnderna/förvaltningarna att bryta ner den till handlingsplaner. 
Socialnämnden är många gånger beroende av andra förvaltningar för 
att själva kunna utveckla sin verksamhet, inte minst när det gäller 
området digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik samt boende och 
boendemiljö. Socialnämnden vill därför understryka vikten av att alla 
förvaltningar och nämnder i kommunen tar fram en egen 
handlingsplan som beskriver sin del i äldrestrategin, då det kommer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

vara avgörande för att kommunen ska kunna nå framgång i det 
strategiska arbetet i äldreområdet att alla tar sitt ansvar. Socialnämnden 
ställer sig bakom äldrestrategin och har inga invändningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-01 
Äldrestrategi 2022-2025 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att nämnden ställer sig bakom 
framtagen äldrestrategi, med tillägg att förvaltningen ska komplettera 
tjänsteutlåtandet med att äldrestrategin bör kompletteras med 
preventiva metoder för att bevara de förmågor individen har.  

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 

Hyressättning särskilda boenden 

2020/178 

Beslut 
Socialnämnden återremitterar ärendet i sin helhet för 
komplettering med en konsekvensanalys av att TBAB tar över 
huvudmannaskapet för hyressättningen.  

Sammanfattning 
Enligt socialnämndens beslut 2019-11-27 § 216 punkt 4 fick 
förvaltningen uppdraget att utreda möjligheter till ökade 
hyresintäkter på våra särskilda boenden. Under hösten 2021 har 
konsultföretaget Niras genomfört en utredning gällande 
hyressättning på våra särskilda boende för äldre och 
funktionshindrade. Utredningen visar att hyresnivån i särskilda 
boenden för äldre på Tjörn är låg i jämförelse med de undersökta 
referenskommunerna samt genomsnittshyran i Västra Götalands 
län. En hyresjustering föreslås på samtliga särskilda boende för 
äldre. 

När det gäller hyrorna på kommunens särskilda boenden för LSS 
bedöms de vara skäliga med undantag för Skärhamns 
serviceboende där hyran är märkbart lägre. En hyresjustering för 
Skärhamns serviceboende föreslås vilket medför en mer jämlik 
hyressättning inom kommunens LSS-boenden.  

Socialförvaltningen besitter inte kompetens när det gäller 
hyressättning och fastigheter vilket bedöms vara en avgörande 
anledning till att hyresnivåerna nu behöver justeras. För att skapa 
en rättssäker hantering av hyressättningar i framtiden bör 
hyreskontrakt upprättas direkt mellan hyresgäst och Tjörns 
Bostads AB.  

Sammanlagt innebär förslaget till hyresjustering för SÄBO och LSS 
en ökad intäkt på ca 1–1,4 miljoner kronor. För hyresgästerna 
kommer det innebära en ökad kostnad om de ej är berättigade till 
bostadstillägg. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019-11-27 § 216 punkt 4: 

Socialnämnden 2021-09-21 § 173 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-19 
Niras hyresutredning särskilda boenden äldre och 
funktionshindrade 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att nämnden återremitterar 
ärendet i sin helhet för komplettering med en konsekvensanalys av att 
TBAB tar över huvudmannaskapet för hyressättningen.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 

Slutredovisning reinvesteringar 2021 

2021/1 

Beslut 
Socialnämnden godkänner slutredovisningen av reinvesteringar 
inom Socialförvaltningen 2021. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen erhåller årligen ett anslag fram till 2021 för 
reinvesteringar på 1,4 mkr. Investeringarna avser inventarier inom 
förvaltningens olika verksamheter. Under 2021 har det inte funnits 
några behov av de beviljade investeringsmedlen och därmed 
tillkommer inga kostnader som påverkar budget 2022. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-01-27 §11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Slutredovisning av reinvesteringar 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 

Verksamhetsberättelse Familjerådgivningen 2021 

2022/30 

Beslut 
Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2021 för 
Familjerådgivningen, Krismottagningen för män, 
Krismottagningen för Kvinnor i Stenungsund, Tjörn och Orust. 

Sammanfattning 
Det har inkommit en verksamhetsberättelse för 
Familjerådgivingen, Krismottagningen för män, Krismottagningen 
för Kvinnor i Stenungsund, Tjörn och Orust.  

Under året 2021 påbörjades arbetet med att slå ihop 
Krismottagningen för kvinnor och män med Familjerådgivningen. 
Från och med 1/1 2022, innefattar Familjerådgivningen även 
Krismottagningarnas målgrupp, dvs enskild, par och familjer. Av 
den anledningen redovisas all statistik som Familjerådgivning. 

Familjerådgivningen, Krismottagningen för kvinnor och 
Krismottagningen för män för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner bedrivs i samverkan. Stenungsund står som 
arbetsgivare och driftsansvarig kommun. Tjörns och Orusts del 
utgör vardera 29 % och Stenungsunds 42 %, vilket baseras på 
befolkningsunderlaget i arbetsför ålder. Dessa tre verksamheter 
riktar sig till den vuxna befolkningen i de ovan nämnda 
kommunerna. 

Verksamheten regleras av ett samverkansavtal och ska erbjuda 
kvinnor och män, individuellt eller i par, professionellt 
samtalsstöd vid relationskriser. De ska tillhandahålla ett 
förebyggande arbete som riktas till organisationer, föreningar och 
grupper samt bidra med kunskapsförmedling om målgruppens 
behov. 

Samtalen är avgiftsbelagda, par 200 kr och enskilda 100 kr. 
Möjlighet till avgiftsbefrielse finns. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

På mottagningen finns 3.5 tjänster fördelade på 4 personer 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 

Remiss: Samverkansavtal digitala hjälpmedel 

2022/29 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom remissversionen förslag till 
samverkansavtal digitala hjälpmedeli 

Sammanfattning 
Invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög 
kvalitet om regionen och kommunerna kan samarbeta genom ett 
samverkansavtal om digitala hjälpmedel. Det visar utredningen 
om Välfärdsteknik i samverkan. Det framkommer av utredningen 
att det finns en samsyn att samverkan kan ge en bättre 
användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat 
till upphandling, logistik och support). Det finns ett brett stöd i 
regionen och bland kommunerna för den principiella modellen för 
hur en sådan samverkan ska fungera. Utredningen visar att 
samverkan kring ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel är 
genomförbart. För att säkra framdrift har ett förslag på 
Samverkansavtal formulerats och förankring i relevanta forum har 
påbörjats. Avsikten är att remissen om förslaget på 
Samverkansavtal digitala hjälpmedel ska besvaras innan den 18 
april 2022 för att därefter hanteras i samverkansstrukturen med 
sedvanliga rekommendationer till respektive huvudman som 
följd. 

En viktigt kvarstående fråga att utreda och långsiktigt 
omhänderta är frågan om datahantering. Denna kommer att 
utredas under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Tjänsteutlåtande Välfärdsteknik i samverkan – för en god hälsa 
och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i 
Västra Götaland 

Förslag på samverkansavtal digitala hjälpmedel 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Webbformulär för ifyllnad:  

http://www.vardsamverkan.se/digitalahjalpmedel 

 

 

i Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att a) bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd 
risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt utprovad eller inte. b) 
kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna 
användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller 
inte Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som 
hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med 
användning inom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Gemensamt är att de används av invånaren 
i deras vardagsmiljö. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 

2022/32 

Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av 2021 års 
internkontrollplan 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll har socialnämnden 
det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern 
kontroll. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhet. Nämnden ska varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen en s.k. 
internkontrollplan. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden vid 
varje delårsuppföljning samt årsredovisningen. 

Socialnämnden beslutade i novembernämnden 2020 att godkänna 
förvaltningens förslag till Internkontrollplan 2021. 

En återrapportering av genomförda granskningar lämnas nu till 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 

Remiss till samtliga nämnder och bolag avseende förslag 
till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete 

2022/24 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete. 

Sammanfattning 
Förvaltningen bedömer att förslaget till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete bidrar till 
en bättre styrning och ledning av kommunens förebyggande 
arbete.   

För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslås förändringar kopplat till den 
politiska organisationen. Förslaget innebär att en politisk 
styrgrupp tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell 
samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet 
och förebyggande arbete samt prioriterade mål i 
kommunstyrelsens detaljbudgetar 2020 samt 2021. 

Förvaltningen ser positivt på den nybildade avdelningen under 
kommunstyrelsen då denna förstärker helhetssyn i ledning- och 
styrning samt är en viktig förutsättning för den politiska 
strukturen som föreslås. Denna avdelning kommer kunna 
säkerställa koncernövergripande perspektiv. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 18 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 111 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
Samverkan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-06 
Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning 

och förslag på organisering, styrning och samordning” daterad 
2021-12-27. 

Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun” daterad 2021-03-04. 

Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110. 
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet senast 2022-03-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 

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. 

20



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 

Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen samt 
Mötesplatsen 

2022/37 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom 
Vård- och omsorgsavdelningen samt Mötesplatsen.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Vård- och 
omsorgsavdelningen samt Mötesplatsen för januari 2022. 
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, Fixartjänsten, samt 
Mötesplatsen.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende januari 2022  

Verkställda och ej verkställda beslut januari 2022  

Fixartjänst januari 2022  

Biståndsbedömda timmar januari 2022  

Mötesplats Tjörn januari 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 

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: 

2022.72 2-faktors autentiseringslösning för Combine mobilapp 

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/1 

 

2022.78 AD-integration  

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/2 

 

2022.169 Avtal om förlängning av samverkan  

Delegat: Christer Sundsmyr, §2022/3 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 

Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2022 

2022/12 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
socialnämnden. 

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation. 

Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: 

SNAU 2021-01-26 §§ 16-21 

SNAU 2022-02-08 §§ 22-31 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 

Meddelande / Anmälningsärende 2022 

2022/13 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
lämnats för perioden 2022-01-26 – 2022-02-22. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 

2022.177 Beslut KF 2022-01-27 § 5 Antagande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 

2022.145 Beslut KF 2022-01-27 § 14 Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om fria arbetskläder och arbetsskor för omsorgspersonal 

2022.176 Beslut KF 2022-01-27 § 15 Svar på motion från Alma Sibrian 
(V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) om att skrota det 
som kallas ”hälsoschema” 

2022.170 Protokoll Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
2021-12-02 

2022.51 Stort tack för ert bidrag till Bris 

2022.61 Utskick av beslut RS 2021-01090 - Motion av Helena Thelin (S) 
och Hanne Jensen (S) om att utveckla sjukresor 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2022 

2022/14 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga handlingar från 
tillsynsmyndigheter fanns att anmäla för perioden 2022-01-26 – 2022-02-
22. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. Inga handlingar fanns att anmäla vid dagens 
möte.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2021-12-01 till 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-12-01 till 2021-12-
31 

Stickprov nr: 140 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  

Stickprov nr: 190 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  

 

26



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2021-12-01 till 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-12-01 till 
2021-12-31 

Stickprov nr: 14 Avslag korttidsboende, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 42 Bifall omsorgsinsats, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2021-12-01 till 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2021-12-01 till 
2021-12-31 

Stickprov nr: 1 Bifall kontaktperson, enl. 9 § 4 LSS   

Stickprov nr: 2 Bifall kontaktperson, enl 9 § 4 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 

Övrigt 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts. 
 
Sammanfattning 
Christoffer Niklasson (TP) har en fråga gällande om det går att ta fram 
ett informationsmaterial för nyanlända gällande biljettregler på 
Västtrafik. Clarie Engström, avdelningschef, tar med sig denna fråga. 

Svante Karlsson (S) frågar om det har anställts en ny medicinskt 
ansvarig sjuksköterska. Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, svarar 
att det stämmer och hon kommer och presenterar sig på nästa nämnd.  
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