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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Susanne Landgren (M) 
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) via teams 
 

Övriga närvarande Elisabeth Hansson (L) 
Inger Larsson Möller (L) fd (MP) 
Thomas Collberg (V) via teams 
Svante Karlsson (S) via teams 
Gerhard Bernhardsson (S) 
Christofer Niklasson (TP) 
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Emma Dolonius, nämndsekreterare 
Christer Sundsmyr, avdelningschef 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef 
Lilian Hansson, avdelningschef 
Clarie Engström, avdelningschef 
Linn Leidersdorff, enhetschef § 197 
Emelie Hildingsson, enhetschef §§ 197-200 
Malin Haugen, ekonom 
Per Åkerman, verksamhetskoordinator § 197 
Susanna Zetterlund, boendekoordinator § 197 
Hans Wetterlund, konsult § 197 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med tillägg av  
 
Punkt 30 Remiss avseende organisationsförändring av 
integrationsenheten
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 197 

Information 

 

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

A. Information om Kållekärrs serviceboende 
Per Åkerman, verksamhetskoordinator, och Hans 
Wetterlund, konsult, informerade om utredning av 
inomhusmiljön på Kållekärrs serviceboende.  
 

B. Presentation av boendekoordinator Susanna Zetterlund 
Susanna Zetterlund, boendekoordinator, presenterade sig 
och sitt uppdrag.  
 

C.  Information om Heltidsresan 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Linn Leidersdorff, 
enhetschef, informerade om arbetet med Heltidsresan.  
  

D.  Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet samt 
Länsgemensam färdplan   

Christer Sundsmyr, avdelningschef, och Ann-Charlotte 
Nyrén, avdelningschef, informerade om remisser Hälso- 
och sjukvårdsavtal samt Länsgemensam färdplan.  
  

E. Information om försenad brukarundersökning    
Emelie Hildingsson, enhetschef, informerade om att 
brukarundersökningen ”vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” har blivit försenad.    

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 198 

Budgetuppföljning september 2021 

2021/56 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 

budgetuppföljningen per september 2021. 

2. Förvaltningen uppmanas att utifrån årets överskott 
införskaffa varor och tjänster för att säkerställa framtida 
kvalitet och konkurrenskraft. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning per september 
2021 för socialnämnden. 

Socialnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på 17,0 mkr. 

Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen 0,0 mkr 
Funktionshinder   3,1 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 5,9 mkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,1 mkr  
Gemensamt 8,2 mkr  
varav Nämnden   0,0 mkr 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på 15,3 mkr. 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning per 
september 2021 för socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Ackumulerat resultat per ansvar, september 2021 
Ekonomitext till nämnd, september 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att förvaltningen uppmanas att utifrån 
årets överskott införskaffa varor och tjänster för att säkerställa framtida 
kvalitet och konkurrenskraft. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 201 

Analys försörjningsstöd kvartal 3 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 2021-10-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 202 

Redovisning av kostnader HVB-hem barn och unga samt 
institutionsvård vuxna missbrukare kvartal 3 2021 

2021/65 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av kostnader HVB-hem 
barn samt institutionskostnader vuxna missbrukare kvartal 3 

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

I slutet av september månad är tre personer placerade på 
institution för sitt missbruk. Kostnaderna för 
institutionsplaceringar vuxna missbrukare var det tredje kvartalet 
2021 ca 280 tkr vilket är en ökning 140 tkr jämfört med andra 
kvartalet 2021.  

När det gäller målgruppen unga vuxna 18-20 år är 
placeringskostnaderna under tredje kvartalet 2021 ca 480 tkr vilket 
är en minskning med ca 100 tkr gentemot andra kvartalet 2021. 

Vid juni månads utgång är två barn placerade på 
behandlingshem. Kostnaden för placeringar HVB för andra 
kvartalet 2021 uppgår till ca 790 tkr vilket är en ökning med 330 
tkr jämfört med kvartal 2.  

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 tredje 
kvartalet till ca 2500 tkr vilket är en minskning med med ca 500 tkr 
gentemot första kvartalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-14 
PP diagram placeringskostnader 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 203 

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

2021/24 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av Kringtid för 
boendestödet och familjeteamet september 2021  

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.  

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 september 23 %.  Boendestödet 
når därmed upp till målvärdet på 25 % under september 2021. 
Under månaden har inte enheten haft avbokade tider som inte 
utnyttjats av andra klienter . Implementering av digital kringtid 
sker långsamt men nu har alla boendestödjare rätt utrustning. 
Utbildning för gruppledaren i TES tid och registrering har 
försenats. Således kommer inte den digitala mätningen att 
påbörjas förrän i mitten av oktober.  

När det gäller kringtiden för familjeteamet är den i september 68 
%.  Även i september 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 men påverkas i hög grad av in- och 
utflöde. Den digitala mätningen för familjeteamet har inte 
påbörjats p.g.a. bristande tekniska förutsättningar. 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.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

 

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

Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 181 

Socialnämndens beslut 2020-10-28 § 219 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
PP kringtid och nyckeltal Boendestöd och familjeteamet 
september 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 204 

Uppföljning regionalt stödcentrum 

2020/105 

Beslut 
1. Socialnämnden antecknar till protokollet att stödcentrum 

planerar att påbörja sin verksamhet i januari 2022. 
2. Uppföljning sker på nämnden i april 2022.  

 
Sammanfattning 
Göteborgs Stadskommunfullmäktige 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 2020 positiva till deltagandet i 
etableringen samt begärde att uppföljning av ärendet skulle ske i 
januari 2021. 

Stödcentrum har ännu ej startat sin verksamhet men planerar 
påbörja i januari 2022. 

Inom förvaltningen har en socialsekreterare med kunskap inom 
hedersrelaterat våld och förtryck utsetts som kontaktperson i detta 
arbete. Denna socialsekreterare har i uppgift att följa utvecklingen inom 
området samt ansvara för förändringar i den egna organisationen som 
är relevant för samarbetet. Socialsekreteraren kommer att representera 
kommunen på möten samt inventera kunskapsläge, resurser och behov 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 

Remiss till styrelse och nämnder (förutom kultur- och 
fritidsnämnden): Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

2021/172 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till idrottspolitisk strategi 
för Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag 
till idrottspolitisk strategi till samtliga nämnder och styrelser med 
undantag för Kultur- och fritidsnämnden. Svaren ska ha inkommit 
till kommunkansliet senast den 31 oktober 2021. 

Idrott och fysisk aktivitet är ur ett socialt perspektiv viktigt för 
socialförvaltningens målgrupper. Att idrott ska vara för alla 
oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation eller 
ekonomiska förutsättningar ska vara en självklarhet. Det är därför 
bra att intersektionalitetsperspektivet används och beskrivs i 
strategin och integreras i idrottsutövandet. Intersektionalitet 
innebär att alla människor ges samma förutsättningar inom 
samtliga idrotter och att nyttjande av anläggningar och 
ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. 

Socialnämnden vill i remissvaret återkoppla att man i förslaget 
inte ser några målkonflikter mellan strategidokumentet innehåll 
och inriktning gentemot socialförvaltnings verksamhet.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Kommunens arbetsutskott 2021-08-26 §161 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Tjänsteutlåtande 2021-08-11 

Remissversion: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Extern remisslista 
Beslut KSAU om remiss till styrelse och nämnder (förutom kultur- 
och fritidsnämnden): Idrottspolitisk strategi 2021-2031  
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 207 

Rapportering av avvikelser september 2021 

2021/23 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex Sarah, Lex 
Maria, avvikande händelser samt synpunkter och klagomål för 
september 2021. 
 
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 2021-10-19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 3 2021 

2021/63 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats.  

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 9 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, beslutsdatum 2021-04-30 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för när 
verkställigheten avbröts 2021-06-22  

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-01-06 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-01 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-13 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-14 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-19 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-09 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fördelning för kön: 3 man, 6 kvinna 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-18 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 209 

Sammanställning av sommarsituationen 2021 för 
socialförvaltningens verksamheter 

2021/180 

Beslut 
Socialnämnden noterar informationen om sommarsituationen 
2021. 

Sammanfattning 
Förvaltningen rapporterar årligen till socialnämnden en 
sammanställning över hur sommarmånaderna har passerat. 
Sommaren är den tid på året som kräver mest av verksamheterna i 
form av rekrytering, planering och schemaläggning. Ordinarie 
personal ska beredas semester och flera av socialförvaltningens 
verksamheter har behov av vikarier som ersätter den personal 
som har semester.  

Arbetsbelastningen inom hemtjänst och hemsjukvård ökar 
generellt under sommarmånaderna då sommargäster med 
hemtjänst/hemsjukvårdsinsatser beviljade av hemkommunen 
kommer ut till sina sommarhus kortare och längre perioder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212 

Redovisning av fadderbesök 2021 

2021/2 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid 
dagens möte. 
 
Sammanfattning 
Gun Alexandersson-Malm (L) redovisade för fadderbesök vid grupp 1: 
Hemtjänst, Kvarnbacken, Kommunal hälso-och sjukvård, samt 
Kommunrehab.  

Yvonne Andersson (M), Dan Gustavsson (M) fd (KD) och Barbro 
Leidzén (S) redovisade för fadderbesök vid grupp 2: Valåsens 
äldreboende, Rönnängs äldreboende, Klövedals äldreboende, Lilldals 
äldreboende, samt Tubberödshus äldreboende. 

Elisabeth Halvors (L) fd (MP) och Annica Johansson (S) redovisade för 
fadderbesök vid grupp 4: Skärhamns serviceboende, Krossekärrs 
korttidsverksamhet, Fågelkärrsvägens gruppboende, Höviksnäs 
gruppboende, Övergårdsvägens gruppboende, Kroksdals 
gruppboende, Daglig verksamhet, samt Personlig assistans.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213 

Nyckeltal Mötesplatsen 2021 

2021/35 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal 
Mötesplatsen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal Mötesplatsen för 
september 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Mötesplats Tjörn september 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 

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 september 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 2021-10-18 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende september 
2021 

Verkställda och ej verkställda beslut september 2021 

Fixartjänst september 2021  

Biståndsbedömda timmar september 2021  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215 

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: 

2021.981 Avsiktsförklaring om kommunal avtalsamverkan med 
Orust kommun avseende handläggning av tillstånd och tillsyn 
alkoholservering, handläggning och tillstånd och tillsyn av 
tobaksförsäljning samt tillstånd och tillsyn folkölsförsäljning.  

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/24  

 

2021.989 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) Kvinnojouren  

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/9 

 

2021.1001 Avtal om abonnemang av informationstjänster JP 
Infonet AB 

Delegat: Clarie Engström, §2021/1 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021.990 Hyreskontrakt Sundsbyvägen 1 C 

Delegat: Lilian Hansson, §2021/6 

 

2021.1000 Beställning Konsult strategisk 
fastighetsplanering/lokalförsörjning 

Delegat: Lilian Hansson, §2021/7 

 

2021.1003 Överenskommelse Utbildning Train the trainer för 
digitaliseringsombud 

Delegat: Lilian Hansson, §2021/8 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216 

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 2021-09-21 §§ 206-224 

SNAU 2021-10-12 §§ 225-244 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217 

Meddelande / Anmälningsärende 2021 

2021/6 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
lämnats för perioden 2021-09-21 – 2021-10-26. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 

2021.980 Beslut KF 2021-09-22 § 156 Begäran om entledigande från 
Björn Holm (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden  

2021.979 Beslut KF 2021-09-22 § 163 Rapportering av ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal 1 2021 

2021.976 Beslut KF 2021-09-22 § 165 Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering inför anställning inom 
äldreomsorgen 

2021.977 Beslut KF 2021-09-22 §162 Antagande av Handlingsplan för 
samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 2021-2023 

2021.978 Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur 2021-2023 

2021.1031 Till socialnämnden och socialförvaltningen information från 
Majblomman 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 218 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2021 

2021/7 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
från tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2021-09-21 – 2021-10-26. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 

2021.991 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (dnr 3.1.1-
24325/2021) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 219 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2021-06-01 till 2021-07-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd 4 kap 1 § SoL, under tiden 2021-06-01 till 2021-
06-30 

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

 

Redovisning av bistånd 4 kap 1 §  SoL, under tiden 2021-07-01 till 2021-
07-31 

Stickprov nr: 50 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2021-06-01 till 2021-08-31 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd 4 kap 1 §  SoL, under tiden 2021-06-01 till 
2021-06-30 

Stickprov nr: 10 Bifall omprövning omsorgsinsats, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 45 Bifall omprövning omsorgsinsats, enl 4 kap 1§ SoL 

 

Redovisning av övriga bistånd 4 kap 1 § SoL, under tiden 2021-07-01 till 
2021-07-31 

Stickprov nr: 84 Bifall avlösning i hemmet, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 117 Bifall omprövning omsorgsinsats, enl 4 kap 1§ SoL 

 

Redovisning av övriga 4 kap 1 § SoL, under tiden 2021-08-01 till 2021-
08-31 

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

Stickprov nr: 76 Bifall omprövning serviceinsats, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 221 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2021-06-01 till 2021-08-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2021-06-01 till 
2021-06-30 

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

Stickprov nr: 2 Bifall korttidsvistelse, enl 9 § 6 LSS 

 

Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2021-07-01 till 
2021-07-31 

Stickprov nr: 1 Bifall gruppbostad, enl. 9 § 9 LSS   

Stickprov nr: 2 Bifall ledsagarservice, enl 9 § 3 LSS 

 

Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2021-08-01 till 
2021-08-31 

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

Stickprov nr: 4 Bifall avlösarservice, enl 9 § 5 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 222 

Övrigt 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts.  
 
Sammanfattning 
Gun Alexandersson-Malm (L) informerar om inköp av broddar till dem 
som är över 65 år samt till personal. 

Christofer Niklasson (TP) tar upp fråga om hur Tjörn ligger till jämfört 
med andra kommuner vad gäller att få boendeplats samt upplevd 
ensamhet. Lilian Hansson, avdelningschef, svarar att procentuellt ligger 
Tjörn bättre till än de andra kommunerna i Göteborgsregionen.  

Christofer Niklasson (TP) tar upp fråga om hemtjänstbilar som inte har 
bakljuset på. Lilian Hansson, avdelningschef, och Ann-Charlotte Nyrén, 
avdelningschef, tar med sig frågan till sina verksamheter.  

Barbro Leidzén (S) tar upp  fråga om larm och undrar om det varit 
problem med larmen på Tjörn. Lilian Hansson, avdelningschef, svarar 
att hon inte fått några indikationer på detta. 

Anette Johannessen (S) tar upp fråga om IOP stödgrupper och undrar 
om avtalet är påskrivet, Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, 
svarar att avtalet nu är påskrivet. 
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