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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (KD) 
Elisabeth Halvors (-) fd (MP)  
Annica Johansson (S)  
Björn Sporrong (S) 
Gunnel Lundberg (TP)  
Thord Jansson (SD) §§ 165-175 
Svante Karlsson (S) via teams, ers Barbro Leidzén (S) §§ 165-192 
Gerhard Bernhardsson (S) ers Barbro Leidzén (S) §§ 193-195 
Elisabeth Hansson (L) ers Thord Jansson (SD) §§ 176-195 
 
 

Övriga närvarande Elisabeth Hansson (L) §§ 165-175 
Inger Larsson Möller (-) fd (MP)  
Thomas Collberg (V) via teams  
Gerhard Bernhardsson (S) §§ 165-192  
Christofer Niklasson (TP)  
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Emma Dolonius, nämndsekreterare  
Christer Sundsmyr, avdelningschef 
Lilian Hansson, avdelningschef 
Clarie Engström, avdelningschef 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef  
Linn Leidersdorff, enhetschef § 166 via teams 
Maja Hallberg, enhetschef § 168 via teams 
Malin Haugen, ekonom §§ 165-167 via teams 
Denice Östlund, ekonom §§ 165-167 via teams 
Jessica Dahlström, processledare § 166 via teams  
Theres Boqvist, ungdomssamordnare § 166 via teams 
Ulf Darell, kommunpolis § 166 via teams  
Kajs-Marie Ljung, personalföreträdare §§ 167-184 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166 

Information 

 

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

A. Information om sommarsituationen för Tjörns ungdomar 
Ulf Darell, kommunpolis, Jessica Dahlström, processledare 
och Theres Boqvist, ungdomssamordnare, informerade om 
sommarsituationen på Tjörn. Ulf Darell informerade om 
hur brottsligheten på Tjörn ser ut för tillfället. Theres 
Boqvist och Jessica Dahlström informerade om aktiviteter 
för ungdomar under sommaren.  
 

B. Information om heltidsresan 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Linn Leidersdorff, 
enhetschef informerade om status med heltidsresan. De 
informerade om steg 1 i projektet.  

 
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167 

Delårsredovisning 2 2021 

2021/56 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen 
per augusti samt delårsrapport 2 2021. 

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

Socialnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på 17,3 mkr. 

Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen 0,0 mkr 
Funktionshinder   3,2 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 6,3 mkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     0,2 mkr  
Gemensamt 7,6 mkr  
varav Nämnden   0,0 mkr 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Socialnämnden prognosticerar en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på 17,0 mkr. 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning per augusti 
2021 för socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Delårsrapport 2 – per 2021-08-31 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168 

Analys försörjningsstöd kvartal 2 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 2021-09-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169 

Redovisning av processen IFO anpassar 
nettokostnadsavvikelse i nivå med statistiskt förväntat 
resultat (2019 års utfall) 

2021/163 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anpassningar av 
nettokostnader mot en nettokostnadsavvikelse som motsvarar 
statistiskt förväntat resultat.  

 

Sammanfattning 
På socialnämnden 2019-11-27 togs ett beslut om att starta en 
process för att få ner nettokostnaderna i kommunen som 
motsvarar statistiskt förväntat resultat.  

Individ- och familjeavdelningen har under de två senaste åren 
arbetat aktivt med att minska kostnaderna för att anpassa 
kostnaderna efter de socioekonomiska förutsättningarna som 
Tjörn har för att minska nettokostnadsavvikelsen.  Trots att 
nettokostnadsavvikelsen har ökat mellan 2019 och 2020 har 
kostnadsutveckling bromsat av betänkligt från 506 kr/invånare 
mellan 2018 och 2019 till 42 kr mellan 2019 och 2020. Vilket 
indikerar på att vidtagna åtgärder börjar få effekt. 

De stora kostnadsdrivande delarna inom Individ- och 
familjeomsorgen är främst försörjningsstöd, personella resurser 
samt externa placeringar inom barn, vuxen missbruk samt övriga 
vuxna. Det är också inom dessa tre delar som processen med att 
sänka avdelningens nettokostnader har fokuserats, direkt eller 
indirekt.  

Under 2020 och 2021 har avdelningen planerat ett antal projekt; 
under 2020 Projekt Omstart och Projekt Hemmaplan, och under 
2021 Projekt familjehem. Dessa tre projekt har till mål att minska 
kostnader för placeringar. Bedömningen är att de tillsammans har 
inneburit stora besparingar för förvaltningen. Under hösten 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

är planen att ännu ett planerat projekt ska strandsättas; Projekt 
rätt ersättning, som har till syfte att hjälpa personer som har 
begränsad arbetsförmåga och uppbär ekonomiskt bistånd att 
ansöka om ersättningar och bidrag från Försäkringskassan. 

Utöver dessa projekt har ett flertal åtgärder med syfte att minska 
nettokostnaderna genomförts bl.a. 

- Användningen av konsulter har minskat 
- Avskaffning av Pooltjänster och andra personalrationaliseringar 
- Kartläggning av insatser för att anpassa individbaserade och 

kostnadseffektiva hemmaplanslösningar. 
- Boendekoordinator har anställts  
- Ny riktlinje offentligt skyddade anställningar. 

Att nå en nettokostnad som motsvarar statistisk förväntat resultat är ett 
långsiktigt arbete. Indirekt handlar långsiktig kostnadseffektiv individ- 
och familjeomsorg om att hitta rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle. 
Nyckeln till att lyckas med detta är en stabil och trygg organisation 
med tydliga rutiner. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019-11-27 §219 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-01 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170 

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 juni-augusti 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.  

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 % 

Kringtiden för boendestödet var i juni 25 %, i juli 27 % och i 
augusti 23 %. Boendestödet når därmed upp till målvärdet på 25 
% under sommaren 2021. Detta beror på att inga 
verksamhetsmöten eller utbildningar skett under sommaren, det 
har heller inte varit några avbokade tider vilket gynnat kringtiden 
positivt. Implementering av digital kringtid sker långsamt men nu 
har alla boendestödjare rätt utrustning och utbildning för 
gruppledaren i TES tid och registrering är bokad. Tanken är att 
den digitala mätningen kommer att påbörjas i september.  

När det gäller kringtiden för familjeteamet är den i juni 47 %, i juli 
70 % och i augusti 77 %. Under sommaren har ett flertal ärenden 
avslutats och inflödet av nya ärenden har varit väldigt lågt.   
Familjeteamet når inte upp till målvärdet på en kringtid på 30 %. 
Verksamheten har en strävan mot målvärdet och använder 
digitala verktyg inom alla de områden där det är möjligt samt 
utnyttjar resurserna vid avbokningar på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Den digitala mätningen för familjeteamet har inte 
påbörjats p.g.a. bristande tekniska förutsättningar. Det har under 
året skett stora förändringar i personalstaben och familjeteamet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

består i dagsläget av endast 3 familjebehandlare. Under september 
kommer ytterligare en att sluta. En ny medarbetare är dock på väg 
in under hösten. Detta innebär att kringtiden kan komma att ha 
stora skillnader månad för månad då en medarbetares frånvaro 
gör stor skillnad på utfallet. Avdelningen ser i dagsläget över 
uppdrag som familjebehandlarna har i t.ex. olika 
samverkansforum då vi ser att i vissa fall kan de uppdragen tas 
över av andra. Ett exempel är att samordningsuppdraget för SSPF 
har en familjebehandlare haft men i slutet av augusti har avslutat 
det och att en processledare som redan är med i SSPF har tagit 
över det uppdraget. 

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

Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 181 

Socialnämndens beslut 2020-10-28 § 219 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-06 
PP kringtid och nyckeltal Boendestöd och familjeteamet juni-
augusti 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171 

Redovisning av kostnader HVB-hem barn och unga samt 
institutionsvård vuxna missbrukare kvartal 2 2021 

2021/65 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av kostnader HVB-hem 
barn samt institutionskostnader vuxna missbrukare kvartal 2 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen på Tjörn har valt att följa nyckeltalen för 
kostnaden av institutionsvård för barn och unga samt för vuxna 
missbrukare.  

Antal påbörjade utredningar vuxna missbrukare inom Individ- 
och familjeomsorgen är 69 de två första kvartalen 2021. Det är en 
minskning med 20 % jämfört med samma period 2020.  

Från februari månad har förvaltningen haft en person placerad på 
institution missbruk vuxen. Kostnaderna för 
institutionsplaceringar vuxna missbrukare var det andra kvartalet 
2021 148tkr vilket är en minskning med ca 5 tkr jämfört med första 
kvartalet 2021.  

Antal barnavårdsanmälningar är under andra kvartalet 2021 268 
och har ökat sedan första kvartalet då antal anmälningar var 165.  

Vid juni månads utgång är ett barn placerat på behandlingshem. 
Kostnaden för placeringar HVB för andra kvartalet 2021 uppgår 
till ca 460 tkr vilket är liknande kostnad som under kvartal 1.  

Individ- och familjeavdelningen har under de senaste åren haft en 
medveten strategi att omvandla HVB-placeringar till placeringar i 
köpta och egna familjehem. Totalt sett uppgår 
placeringskostnader för barn i HVB och familjehem under andra 
kvartalet till ca 3000 tkr vilket är en ökning med ca 250 tkr 
gentemot första kvartalet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den totala kostnaden för målgruppen unga vuxna 18-20 år är 
under andra kvartalet 2021 ca 560 tkr vilket är en minskning med 
ca 150 tkr gentemot första kvartalet 2021.  

Bilagor 
PP diagram placeringskostnader 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172 

Uppföljning av delegerade beslut socialt 
andrahandskontrakt jan-juni 2021 

2021/164 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information har getts. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har idag sociala andrahandskontrakt som hyrs ut 
till familjer och enskilda.  

Socialkontoret under Individ och familjeavdelningen ombesörjer 
dessa lägenheter i samarbete med TBAB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 

Hyressättning särskilda boenden 

2020/178 

Beslut 
Socialnämnden noterar informationen om att förvaltningen under 
hösten 2021 kommer anlita en upphandlad resurs för en djupare 
utredning med syfte att utreda hyresnivån för särskilda boenden 
på Tjörn för en eventuell hyresjustering.  

Sammanfattning 
Enligt socialnämndens beslut 2019-11-27 § 216 fick förvaltningen   
uppdraget att utreda möjligheter till ökade hyresintäkter på våra 
särskilda boenden. Förvaltningen kunde inte uppfylla detta 
uppdrag och meddelade nämnden i december 2020 att en djupare 
utredning var nödvändig för att eventuellt höja nuvarande hyror. 

Tjörns kommun och TBAB arbetar idag med en hyressättning 
baserat på normhyra vilket inte tar hänsyn till bruksvärde och 
detta gäller även hyran för lägenheter på våra särskilda boenden. 

För att på sikt få en balanserad hyressättning på de särskilda 
boendena på Tjörns kommun finns behov av att utröna hyrans 
rimlighet i förhållande till bruksvärde. Hyressättningen bör då ske 
utifrån gällande bruksvärdeshyra för motsvarande lägenhet i 
allmännyttans bostadsbestånd på Tjörns kommun eller sådan 
jämförelselägenhet samt utifrån en allmän skälighetsbedömning 
utifrån den enskilda lägenheten, gemensamma utrymmen och 
övriga kvaliteter; tillgång till allmänna utrymmen, service, närhet, 
trygghet m.m.  

I nuläget arbetar TBAB med att revidera hyresmodellen för 
verksamhetslokaler och det finns påtryckningar från 
hyresgästföreningen att även hyreslägenheterna på Tjörns 
kommun ska få en ny hyresmodell, byggd på bruksvärde. En ny 
hyresmodell för hyreslägenheter kan vara aktuell tidigast under 
2022. I arbetet med framtagande av en dylik modell kommer då 
hyresgästföreningen vara en viktig part. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I väntan på en sammanhållen hyresmodell för hyreslägenheterna 
på Tjörn kan förvaltningen göra en kartläggning och bedömning 
av hyresnivåerna. En bedömning av hyresnivåerna är komplex 
och kräver kunskap om fastigheter och hur 
hyressättningssystemet fungerar i Sverige. Tjörns kommun har i 
en upphandling tillförskansat sig en extern aktör med denna 
kompentens som förvaltningen ämnar använda under hösten 
2021.  

Denna utredning kan sedan visa om och i vilken grad en 
hyresjustering kan komma att ske. 

 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-12-21 § 282 
Socialnämnden 2019-11-27 § 216 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 

15



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 

Ansökan om ekonomiskt stöd för Brottsofferjouren 
Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn och StorGöteborg 

2021/137 

Beslut 
Socialnämnden lämnar bidrag med 15 000 kr till Brottsofferjouren 
Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn och StorGöteborg.  

Sammanfattning 
Den 19 april 2021 inkom ansökan från Brottsofferjouren i Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn, Orust och Storgöteborg om 15 000 kr i 
föreningsbidrag för 2021. Tjörns kommun har genom åren lämnat 
föreningsbidrag till Brottsofferjouren. För år 2020 beviljade Tjörns 
socialnämnd ett föreningsbidrag på 15 000 kr. 

Socialnämnden ska nu ta ställning till att lämna bidrag till 
Brottsofferjouren och i så fall med vilken summa.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Storgöteborg 
Revisionsberättelse  
Resultatrapport 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020  
Ansökan om ekonomiskt stöd för Brottsofferjouren Kungälv, 
Stenundsund, Orust, Tjörn och StorGöteborg 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att socialnämnden ska lämna bidrag 
med 15 000 kr till Brottsofferjouren Kungälv, Stenundsund, Orust, Tjörn 
och StorGöteborg.  

Beslutet skickas till 
Brottsofferjouren 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 

Remiss till socialnämnden avseende motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om tillitsbaserad hemtjänst 

2021/143 

Beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.   

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att 
svara på inkommen motion från Martin Johansson (-
) fd (SD) om tillitsbaserad hemtjänst. Det finns ett beslut taget 2017-
12-13 av socialnämnden, 2017/188, som säger att äldreomsorgen 
ska införa rambeslut i hemtjänsten. Arbetsmodellen 
rambeslut ger ett ökat ansvar och delaktighet för hemtjänstens 
personal och professionens kunskap används bättre och förväntas 
stärka yrkets attraktivitet. Arbetet att införa rambeslut pausades 
utifrån att det befintliga verksamhetssystemet inte stöttar beslut i 
form av rambeslut. Arbetet med rambeslut kommer återupptas i 
samband med att vård- och omsorgsavdelningen 
implementerar det nya verksamhetssystemet år 2022.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 

Remiss till socialnämnden avseende Motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om att stärka demensvården 

2021/149 

Beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen bifalles och att vård-
 och omsorgsavdelningen ska införa ett demensteam för att stärka 
kommunens primärkommunala basuppdrag när det gäller vård 
och omsorg om personer med en demenssjukdom som bor i 
ordinärt boende.  

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige 2021-06-
17 att svara på inkommen motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
att stärka demensvården genom att Tjörns kommun startar ett 
demensteam.   
  
För att den demenssjuke ska få rätt omsorg är det avgörande att 
personalen har rätt kompetens. Vård- och omsorgsavdelningen samt 
den kommunala hälso- och sjukvården har påbörjat en satsning på 
demensvården genom utbildningen ”Stjärnmärkt”. Syftet med 
utbildningen är att ge personal som möter demenssjuka kunskap och 
verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin 
arbetsplats. Ett nästa steg i den satsningen skulle kunna vara 
att utveckla ett särskilt team inom Vård- och omsorgsavdelningen som 
arbetar riktat mot äldre med en demensdiagnos som bor i ordinärt 
boende. Teamet skulle ej arbeta över huvudmannagränserna och det 
skulle inte innebära en ökad arbetstyngd inom vård- och 
omsorg. Socialförvaltningen ställer sig positiva till motionen och skulle 
kunna påbörja ett arbete att utveckla ett sådant team inom Vård och 
omsorgsavdelningen under 2022.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177 

Remiss till socialnämnden avseende motion från Alma 
Sibrian (V) om fria arbetskläder för omsorgspersonal 

2021/144 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla punkt 3 i 
motionen; att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och 
tröjor samt jackor för vinterbruk som kan användas i 
verksamheten, i övrigt att motionen avslås.   

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige 2021-
05-20 att svara på inkommen motion från Alma Sibrian (V) om fria 
arbetskläder för omsorgspersonal. Socialförvaltningen har en 
framtagen rutin gällande arbetskläder och av den framgår 
att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år per anställd 
(inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav på att 
arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och omsorg 
och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. Socialförvaltningen föreslår 
därför att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla punkt 3 i motionen; att vårdpersonalen 
får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som 
kan användas i verksamheten, i övrigt att motionen avslås.   

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 

Remiss till socialnämnden avseende motion från Alma 
Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg 
(V) om att skrota det som kallas ”hälsosschema” 

2021/145 

Beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.   

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att svara på 
inkommen motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) gällande att skrota det som kallas ”hälsoschema”.   
  
Omställning till heltid som norm kräver en grundläggande förändring av 
verksamhetens organisering för att kunna planera verksamheten utifrån faktiska 
behov. En utvärdering av processen kring heltidsresan kommer att göras våren 
2022. Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 2 2021 

2021/63 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-11-
13 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2021-03-
29 

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in. Det 
gällde följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL  

Kommunen rapporterade in ett beslut som avslutats utan att 
verkställas. Det gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 2 man, 3 kvinna 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-31 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 

Rapportering av avvikelser maj-aug 2021 

2021/23 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser Lex Sarah, Lex 
Maria, avvikande händelser samt synpunkter och klagomål för maj-
augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
Under perioden maj till augusti har verksamhetssystemen för 
avvikelserapportering inte fungerat. På Socialnämnden i 
september 2021 kommer därför dessa månader att rapporteras var 
för sig i egna rapporter under samma ärende.  

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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtanden maj-augusti 2021-09-02 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 

Sammanträdesordning 2022 

2021/133 

Beslut 
Socialnämndens beslutar sammanträdestider för 2022 enligt: 

Socialnämnd:  

26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 24 maj, 22 juni, 21 
september, 26 oktober, 30 november, 21 december. 

Socialnämndens arbetsutskott: 

11 januari, 26 januari, 8 februari, 23 februari, 8 mars, 30 mars, 12 
april, 27 april, 10 maj, 24 maj, 7 juni, 22 juni, 5 juli, 9 augusti, 23 
augusti, 6 september, 21 september, 11 oktober, 26 oktober, 8 
november, 30 november, 6 december, 21 december.  

Socialnämndens presidie: 

11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 6 september, 
11 oktober, 8 november, 6 december.  

Sammanfattning 
Socialnämnden ska besluta om sammanträdesordning för 
socialnämnden och dess utskott samt presidie 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-01 
Förslag på sammanträdesdagar för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott samt mötesdagar för 
socialnämndens presidie 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 

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 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 

Nyckeltal Mötesplatsen 2021 

2021/35 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal 
Mötesplatsen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal Mötesplatsen för juni-
augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13 
Mötesplats Tjörn juni-augusti 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184 

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 juni-augusti 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 2021-09-13 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende juni-augusti 
2021 

Verkställda och ej verkställda beslut LSS juni-augusti 2021 

Fixartjänst juni-augusti 2021  

Biståndsbedömda timmar juni-augusti 2021  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185 

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: 

2021/646 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Magasinet 
(Altarholmen restaurang AB)  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/11 

 

2021.663 Beslut om sommargåva  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/12 

 

2021.664 Ordförandebeslut: Tillsättning av socialsekreterare i 
vuxengruppen 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021.665 Ordförandebeslut: Tillsättning av vikariat för 
administratör  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/14 

 

2021.666 Ordförandebeslut: Tillsättning av socialsekreterare i barn 
och ungagruppen  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/15 

 

2021.705 Ändring av delegationsordningen punkt 12.1  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/16 

 

2021.717 Ansökan om ändrat serveringstillstånd - Skärhamn Thai 
Kitchen 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/17 

 

2021.718 Ansökan om ändrat serveringstillstånd - Salt & Sill 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/18 

 

2021.719 Ansökan om serveringstillstånd - Holmens kiosk  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/19 

 

2021.759 Ansökan om serveringstillstånd Södra Hamnen 12 - 
ordförandebeslut  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

2021.762 Ordförandebeslut: Ansökan om tillstånd tills vidare att 
bedriva detaljhandel med tobaksvaror - Handlarn Bojen Åstol  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/21 

 

2021.813 Rättegångsfullmakt 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/22  

 

2021.843 Ordförandebeslut om att återbesätta enhetschefer  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/23 

 

2021.647 Avtal om finansiellt stöd mellan 
Äldreomsorgsavdelningen och Socialförvaltningen  

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/3 

 

2021.653 Avtal uppdrag kurser Pedagogisk ledare 

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/4 

 

2021.661 Avtal Verksamhetssystem för socialförvaltningen Pulsen 
Omsorg AB  

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/5 

 

2021.662 Personuppgiftsbiträdesavtal Verksamhetssystem 
socialförvaltningen - Pulsen Omsorg AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/6 

 

2021.760 Tilläggsavtal till "avtal om samverkan" 

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/7 

 

2021.815 Avropsavtal brukarundersökningar  

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/8 

 

2021.648 Avtal om finansiellt stöd mellan Ale kommun och Tjörns 
kommun 

Delegat: Lilian Hansson, §2021/1 

 

2021.649 Avtal om finansiellt stöd mellan Öckerö kommun och 
Tjörns kommun  

Delegat: Lilian Hansson, §2021/2 

 

2021.650 Avtal om finansiellt stöd mellan Kungälvs kommun och 
Tjörns kommun  

Delegat: Lilian Hansson, §2021/3 

 

2021.651 Avtal om finansiellt stöd mellan Orust kommun och 
Tjörns kommun  

Delegat: Lilian Hansson, §2021/4 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

2021.652 Avtal om finansiellt stöd mellan Stenungsunds kommun 
och Tjörns kommun 

Delegat: Lilian Hansson, §2021/5 

 

2021.670 Avtal om handledning  

Delegat: Birgitta Harberg, §2021/1 

 

2021.673 Avtal om handledning 

Delegat: Birgitta Harberg, §2021/2 

 

2021.786 Elektroniskt utlämnande av uppgifter via tjänsten LEFI 
Online 

Delegat: Christer Sundsmyr, §2021/1  

 

2021.714 Personuppgiftsbiträdesavtal Enkätfabriken AB 

Delegat: Christer Sundsmyr, §2021/2 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186 

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 2021-06-21 §§ 145-157 

SNAU 2021-07-14 §§ 158-174 

SNAU 2021-08-17 §§ 175-193 

SNAU 2021-09-07 §§ 194-204 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187 

Meddelande / Anmälningsärende 2021 

2021/6 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
lämnats för perioden 2021-06-21 – 2021-09-20. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 

2021.644 Beslut KF 2021-06-17 § 137 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 

2021.686 Beslut KF 2021-06-17 § 140 Upphävande av föreskrift om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen 

2021.687 Beslut KF 2021-06-17 § 144 Svar på motion från Rikard Larsson 
(S) om att främja återbruk genom  Returvaruhus på Tjörn 

2021.802 Beslut KSAU 2021-08-26 § 151 Fastställande av avgifter för 
vård och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 

2021.804 Tjänsteutlåtande KSAU - Fastställande av avgifter för vård och 
behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 

2021.808 Beslut KSAU 2021-08-26 § 152 Fastställande av avgift enligt §§ 
19-20 Lag (1993:387)  om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

2021.809 Tjänsteutlåtande KSAU - Fastställande av avgift enligt §§ 19-20 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

2021.811 Protokoll Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
2021-06-10  

2021.816 Brev från Kommunal ställt till socialnämnden 

2021.840 Svar på brev från Kommunal från socialnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021.864 Sammanställning sociala risker med anledning av covid-19 - 
våldsutsatta med särskilda behov 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2021 

2021/7 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
från tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2021-06-21 – 2021-09-20. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 

2021.654 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (3.5.1-
61303/2020, 2.7.1-51909/2020) 

2021.788 Beslut från IVO gällande tillståndsbevis Vardaga Äldreomsorg 
AB, dnr 4.1.2-17114/2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2021-05-01 till 2021-05-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-05-01 till 2021-05-
31 

Stickprov nr: 107 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  

Stickprov nr: 204 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2021-05-01 till 2021-05-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-05-01 till 
2021-05-31 

Stickprov nr: 6 Bifall omsorgsinsats, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 43 Bifall demensboende, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2021-05-01 till 2021-05-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2021-05-01 till 
2021-05-31 

Stickprov nr: 1 Bifall daglig verksamhet, enl. 9 § 10 LSS   

Stickprov nr: 4 Bifall korttidsvistelse, enl 9 § 6 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 

Övrigt 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att informationen getts.  
 
Sammanfattning 
Gun Alexandersson-Malm (L) informerade om: 

- Äldrestrategi och enkät som finns på hemsidan  
- Från och med oktobernämnden är nämnderna inte längre på 

distans utan det ska vara fysisk närvaro på mötena 
- Glädjeresan 
- Artiklar i lokaltidningen  

 

 

 

40



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 
Ärendet skyddas  
av sekretess i enlighet med Offentlighet-  
och sekretesslagens bestämmelser
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 
 
Ärendet skyddas  
av sekretess i enlighet med Offentlighet-  
och sekretesslagens bestämmelser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 195 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

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