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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Elisabeth Hansson (L), ersätter Susanne Landgren (M) 
Gerhard Bernhardsson (S), ersätter Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (M) fd (KD) 
Elisabeth Halvors (L) fd (MP) 
Annica Johansson (S) 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) 

 
Övriga närvarande Svante Karlsson (S) 

Christoffer Niklasson (TP) 

 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef 
Lilian Hansson, avdelningschef 
Clarie Engström, avdelningschef 
Linn Leidersdorff, enhetschef, deltar på distans § 221 
Sara Halldin, personalföreträdare §§ 220, 222–231 
Robin Lyktberg, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 218 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 219 

Information 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att muntlig information enligt 
nedanstående förtecknings lämnats. 
 

A. Information om ökad spridning av covid-19 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, informerade om 
covidläget i kommunen och regionen. 
  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 

Uppföljning av regionalt stödcentrum för hedersrelaterat 
våld och förtryck 

2020/105 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen 

gällande socialsekreterarnas användning av stödcentrum för 
hedersrelaterat våld och förtryck 2022. 

2. Socialnämnden beslutar att tillfälligt avbryta samarbetet med 
stödcentrum för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Sammanfattning 
Göteborgs stads kommunfullmäktige beslöt 2018 att uppdra åt 
kommunstyrelsen att tillsammans med andra kommuner inom 
Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och 
placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

Tjörns kommun ställde sig i maj månad 2020 positiva till 
deltagandet i etableringen.  

Exempel på saker som socialtjänst kan använda sig av 
stödcentrum till är: 

 Få stöd av professionella resurser med kunskap om heder. 
 Få konkreta råd kring hedersvåld 
 Vägledning i enskilda ärenden 
 Utbildning av personal i form av kompetenshöjande aktiviteter. 

 

För de enskilda medborgarna på Tjörn finns möjlighet att kontakta 
stödcentrum för heder anonymt för rådgivning och stödsamtal. 
Kort med kontaktuppgifter till stödcentrum för heder finns att 
hitta i kundcenter i Skärhamn och i receptionen på sociala huset.  

I april månad 2022 beslutade socialnämnden att det skulle 
redovisas hur socialsekreterarna hade använt sig av centrets 
insatser under 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialsekreterarna inom IFA har inte använt sig av det regionala 
stödcentrumet under 2022. Behovet har inte uppstått då kunskap 
finns inom avdelningen. Socialsekreterarna som arbetar med våld 
i nära relationer har lång erfarenhet och relevant utbildning. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden  2020-05-27 § 127 

Socialnämnden  2021-01-27 § 6 

Socialnämnden  2021-10-27 § 204 

Socialnämnden  2022-04-27 § 80 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att nämnden beslutar att 
tillfälligt avbryta samarbetet med stödcentrum för hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef Vuxen för genomförande
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 221 

Löner för omsorgspersonal 

2022/212 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att genomföra lönesatsningen för 
omsorgspersonalen från och med lönerevision 2023. 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick i oktobernämnden uppdrag av socialnämnden 
att utreda lönejustering för omsorgspersonal. I utredningen har 
förvaltningen jämfört löner med grannkommunerna Orust och 
Stenungssund.  

En arbetsgrupp inom vård- och omsorg har genomfört arbetet 
med en karriärstege med olika nivåer både gällande utbildning 
och löner. I det arbetet har även en löneöversyn genomförts. 
Omvärldsbevakning av närliggande kommuner avseende 
lönenivå för undersköterskor visar på att Tjörns kommuns 
undersköterskor i median ligger 200 kr över Orust, men 500 kr 
under Stenungsund. Liknande löneskillnad mellan kommunerna 
finns det även gällande vårdbiträden. Vård- och 
omsorgsavdelningen har erfarenhet av att undersköterskor valt att 
avsluta sin tjänst i kommunen för att i stället börja arbeta i 
Stenungsund där de erbjudits en högre lön. 

Det skulle innebära en kostnadsökning för förvaltningen på ca 2,4 
miljoner/år för att hamna på samma median som Stenungsund.  

För att kunna konkurrera med närliggande kommuner och vara 
en attraktiv arbetsgivare är konkurrenskraftiga löner en viktig 
aspekt.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden beslutade i oktobernämnden 2022 att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda lönejustering för 
omsorgspersonal så att den ligger i paritet med 
grannkommunerna Orust och Stenungsund. Utredningen ska 
presenteras för socialnämnden i december 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att nämnden beslutar att 
genomföra lönesatsningen för omsorgspersonalen från och med 
lönerevision 2023. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef vård- och omsorgsavdelningen

8



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 222 

Matleverantör Valåsen 

2022/178 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen tar över tillagning 
och beredning av måltider till Valåsens demensboende. 

Sammanfattning 
Socialnämnden återremitterade ärende för ytterligare utredning 
avseende kostnader för kök och transporter enligt beslut daterat 
2022-10-26. 

Enligt tidigare utredning önskar Socialförvaltningens kostenhet ta 
över tillagning av Valåsens måltider. Kostenheten har sedan april 
tagit över delar av tillredning från omsorgspersonalen, vilket 
inneburit att den värdebaserade tiden har ökat för 
omsorgspersonalen med 28 %. Att tillagningen av måltiderna 
skulle göras av samma kostenhet som till övriga boenden skapar 
en ökad möjlighet för de boende på Valåsen att få vara med och 
påverka vad som ska serveras på menyn. Det skulle innebära en 
ökad personalkostnad för kostenheten i form av en heltidstjänst. 
Kostnad för transport av måltider beräknas kunna lösas inom 
befintlig budgetram. 

Tjörns måltids AB har en kostnad på 7875 kr/mån för budfirma 
som kommer finnas kvar tom aug-23. Inga övriga konsekvenser 
har framkommit i dialog med avdelningschef för måltidsbolaget.  

Förslaget innebär en årlig kostnadsökning på 550 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-16 
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef vård- och omsorgsavdelningen för genomförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 223 

Tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

2022/158 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga över tillsynen av försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter till Orust kommun.  

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att göra revidering 
och tillägg i avtalets punkt 3.1 och lägga till att avtalet även ska 
reglera handläggning och tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257). 

Sammanfattning 
En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) trädde i 
kraft 1 augusti 2022. Det framgår bland annat att näringsidkare 
som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte 
tillhandahålla tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter utan 
att först ha anmält försäljningen till den kommun där 
försäljningen ska ske. Det framgår även att det är kommunen som 
utövar den omedelbara tillsynen över försäljningen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-20 § 171 att utse 
socialnämnden till ansvarig nämnd för tillsyn av försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter.  

Nämnden har i sin tur rätt att besluta om samverkan med andra 
aktörer, på liknande vis som handläggning och tillsyn av 
alkoholärenden, samt tobaksärenden och ärenden om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, administreras via ett 
samarbete med Orust kommun.  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
revidera avtalet för avtalssamverkan med Orust kommun genom 
att göra ett tillägg så att detta även reglerar tillsynen av försäljning 
av tobaksfria nikotinprodukter.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-11 

1. Beslut KF 2022-10-20 - Delegering av ansvar för tillsyn av 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt revidering 
av socialnämndens reglemente. 

2. Reviderat avtalsförslag om samverkan med Orust 
kommun.  

 
Beslutet skickas till 
Orust kommun för genomförande, kommun@orust.se 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 224 

Avgifter för alkoholservering, folköl, tobak och e-
cigaretter 2023 

2022/211 

Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta föreslagna 
avgifter för 2023 avseende tillsyn av alkoholservering, folköl, e-
cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter.  

Sammanfattning 
Tjörn och Orust kommun har ingått avtalsamverkan sedan 2022 
om tillsyn för alkoholservering och försäljning av folköl, e-
cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Orust utför all 
handläggning och tillsyn enligt avtalet. Avgifterna för 2022 
harmoniserades mellan kommunerna. De ligger också med små 
skillnader i harmoni med Göteborgs stads avgifter som Tjörn 
tidigare använde. Nu behöver nya avgifter fastställas för 2023. 
Avgifterna regleras årligen med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i prisindex i kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuners och regioners 
hemsida (skr.se) i oktober. Avgifterna är avrundade till jämna 
tiotal kronor. I bilagan redovisas både föreslagen avgift för 2023 
och på vilken nuvarande avgift är för 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-11 

1. Förslag till avgifter för alkoholservering, folköl, tobak, e-
cigaretter och tobakfria nikotinprodukter 2023.  

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Avdelningschef centrala administrationsavdelningen för 
kännedom
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 225 

Ansökan om serveringstillstånd - Kvarnbackens 
trygghetsboende 

2022/203 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar i enlighet med 8 kap. 2 § alkohollagen 

(2010:1622) att bevilja Tjörns kommun stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten, vid Kvarnbackens 
Trygghetsboende, avseende spritdrycker, vin, starköl och andra 
jästa drycker mellan kl. 13:00 – 21:00 i restaurangen och mellan 
kl. 13:00 – 21:00 på uteserveringen. 

2. Socialnämnden beslutar att översända beslutet till Orust 
kommun för administrativ verkställighet. 

3. Paragrafen är omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun ansöker om tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid Kvarnbackens Trygghetsboende. Ansökan 
avser stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och 
omfattar spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker mellan 
kl. 13:00 – 21:00 i restaurangen och mellan kl. 13:00 – 21:00 på 
uteserveringen. 

Ansökans omfattning och underlag till beslut framgår av bifogad 
utredning daterad 2022-12-08. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-09 
Utredning från Orust kommun, 2022-12-08 
 
Beslutet skickas till 
Orust kommun för administrativ verkställighet, 
kommun@orust.se  
Avdelningschef vård- och omsorgsavdelningen för kännedom 
Avdelningschef centrala administrationsavdelningen för 
kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 226 

Rapportering av avvikelser 2022 

2022/33 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex 
Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt synpunkter och 
klagomål för november 2022.  

Sammanfattning 
Varje månad redovisas en sammanställning till socialnämnden 
över inkomna avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, avvikande 
händelser samt synpunkter och klagomål till socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-11 
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef centrala administrationsavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 227 

Redovisning av fadderbesök 2022 

2022/10 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid 
dagens möte. 
 
Sammanfattning 
Elisabeth Halvors (L) och Yvonne Andersson (M) redovisade för 
fadderbesök vid Tubberödshus äldreboende 1 december 2022. 

Barbro Leidzén (S) och Svante Karlsson (S) redovisade för 
fadderbesök vid hemtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård 
14 december 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 228 

Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

2022/11 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

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

Redovisning av delegeringsbeslut: 

1. 2022.2006 Ordförandebeslut starttillstånd solrum 
Kvarnbacken (SN 2022/193) 
Delegat: Gun Alexandersson-Malm §2022/15 

2. 2022.1889 Försäkran om riktighet avseende ansökan till 
Jämställdhetsmyndigheten om verksamhetsbidrag för 
våldsförebyggande arbete 2022-11-22 (SN 2022/19) 
Delegat: Christer Sundsmyr §2022/19 

3. 2022.1890 Avtal GR-Tjörn om projekt för utveckling av IT-
stöd för gemensamt utförarregister köpt vård IFO FH 2022-
11-23 (SN 2022/28) 
Delegat: Christer Sundsmyr §2022/20 

4. 2022.2003 Avropad heldagsutbildning Combine, barn och 
familj - Pulsen Omsorg AB (SN 2022/28) 
Delegat: Christer Sundsmyr §2022/21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229 

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 2022-12-06 §§ 218–236 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230 

Meddelande / Anmälningsärende 2022 

2022/13 

Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden är ärenden som är av intresse för nämndens 
ledamöter, exempelvis meddelande, protokollsutdrag, rapporter eller 
skrivelser som rör nämndens verksamhet. 

Anmälan av socialnämndens inkommande och utgående 
handlingar för perioden 2022-11-30 – 2022-12-20. 

 

2022.2010 Beslut om fördelning av anvisningar år 2023 till 
kommuner i Västra Götalands län – Länsstyrelsen 

2022.2002 Ny organisation Vardaga 

2022.2009 Ny rapport från patientnämnderna i Västra 
Götalandsregionen - Äldre röster om vården 

2022.1999 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Antagande 
av riktlinje för utövande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt samt genomförandeplan 2023 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 231 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2022 

2022/14 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av 
meddelande från tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2022-
11-29 till och med 2022-12-19. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. Inga handlingar fanns att anmäla vid dagens 
möte.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 232 

Övervägande av umgängesbegränsning 

 

 

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, för 
perioden 2022-10-01 till 2022-10-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2022-10-01 till 2022-10-
31. 

Stickprov 1: Vuxen bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 

Stickprov 2: Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 234 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
för perioden 2022-10-01 till 2022-10-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4 § 1 SoL, för perioden 2022-10-01 till 
2022-10-31. 

Stickprov 1: Omprövning omsorg bifall enligt 4 kap 1 § SoL 

Stickprov 2: Demensboende bifall enligt 4 kap 1 § SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 235 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, för 
perioden 2022-10-01 till 2022-10-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2022-10-01 till 
2022-10-31. 

Stickprov 1: Avslag bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS  

Stickprov 2: Bifall personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 236 

Övrigt 

Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Gun Alexandersson-Malm (L) informerade om dialog med 
kommunkansliet kring trygghetsboende. 
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