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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 

Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (KD) 
Annica Johansson (S) via teams, ej §§ 58-59 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) via teams, ej §§ 58-59  
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) via teams, ej §§ 58-59  
Elisabeth Halvors (-) via teams, ej §§ 58-59  
Elisabeth Hansson (L) ers Elisabeth Halvors §§ 58-59 
Christofer Niklasson (TP) ers Annica Johansson (S) §§ 58-59  
 

 
  
Övriga närvarande   
 Elisabeth Hansson (L) 

Thomas Collberg (V) via teams  
Christofer Niklasson (TP) 
Inger Larsson Möller (-) via teams  
Svante Karlsson (S) via teams  
 

 
 Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
 Emma Dolonius, nämndsekreterare 
 Christer Sundsmyr, avdelningschef, via teams, ej §§ 58-59  
 Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, via teams, ej §§ 58-59 
 Lilian Hansson, avdelningschef, via teams, ej §§ 58-59 
 Emelie Hildingsson, enhetschef, via teams §§ 57, 69-71 
 Malin Haugen, ekonom, via teams §§ 60-72 
 Denice Östlund, ekonom, via teams §§ 60-72  
 Maria Samsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, via teams § 69 
 Sophia Wallin, utvecklingsledare, via teams § 57 
 Per Åkerman, verksamhetskoordinator, via teams §§ 60-70 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med följande ändring: 
 
Stryks:  
Informationspunkt om IOP Kvinnojouren  
 
Tillkom:  
Informationspunkt om covid/vaccinationsläget 
Ärende nr 33 Sänkt heltidsmått
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57 
 
Information 

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

A. Presentation av ny avdelningschef Christer Sundsmyr 
Christer Sundsmyr, ny avdelningschef för Central administration, presenterade 
sig.  
   

B. Information om IOP stödgrupper 
Sophia Wallin, utvecklingsledare, informerade om IOP stödgrupper och vad det 
innebär för Tjörns kommun.  
 

C. Information om riktade statsbidrag 
Emelie Hildingsson, enhetschef, informerade om riktade statsbidrag inom 
äldreomsorgen och hur de ska användas.  

      
D. Information om heltidsresan 

Gun Alexandersson-Malm (L) och Anette Johannessen (S) informerade om 
heltidsresan.  
   

E. Information om covid/vaccinationsläget   
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, informerade om covid/vaccinationsläget 
på Tjörn.  
 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 
förvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58 
 
Ansökan till tingsrätten om förordnande av särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

 
 

 
Ärendet skyddas av sekretess i enlighet med Offentlighet- 
och sekretesslagens bestämmelser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59 
 
Medgivande till jourhem 

 
 
Ärendet skyddas av sekretess i enlighet med Offentlighet- 
och sekretesslagens bestämmelser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60 
 
Verksamhetsberättelse Familjerådgivningen 2020 
 
2021/38 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2020 för Familjerådgivningen, 
Krismottagningen för män, Krismottagningen för Kvinnor i Stenungsund, Tjörn och 
Orust. 
 
Barnkonventionen 
Genom att föräldrar kan söka hjälp och stöd får barn indirekt hjälp i sitt dagliga liv. 
Att minska på konflikter i hemmet grundar för att barn får möjlighet till en allsidig 
utveckling enligt barnkonventionens 6 artikel. 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit en verksamhetsberättelse för Familjerådgivningen, 
Krismottagningen för män, Krismottagningen för Kvinnor i Stenungsund, Tjörn och 
Orust.  
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. 
På mottagningen finns 3.5 tjänster fördelade på 4 personer 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga verksamhetsberättelsen 

Tjänsteutlåtande 2021-02-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61 
 
Årsberättelse Ungdomsmottagningen 2020 
 
2021/39 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner årsberättelsen 2020 för ungdomsmottagningen. 

Barnkonventionen 
Barnperspektivet har beaktats och följer barnkonventionens fyra grundprinciper.  
 
Sammanfattning 
Ungdomsmottagningen erbjuder stöd och hjälp till ungdomar mellan 13–24 år. På 
mottagningen arbetar kurator, läkare och barnmorska. Hit kan ungdomar komma för 
rådgivning om preventivmedel, könssjukdomar, och underlivshälsa. 
  
Året 2020 har präglats av pandemin och Ungdomsmottagningens ordinarie 
planerade utåtriktade arbete har ställts in. Arbetet har anpassats efter restriktioner 
runt avstånd och skyddsutrustning därav har drop-in ställts in och de har arbetat med 
planerade individuella besök from mars och framåt. Symtomfria ungdomar har 
välkomnats och mottagningen har varit öppen som planerat fram till mitten av 
december. Den 21:e december samlokaliserades ungdomsmottagningen tillfälligt 
pga personalläge och Covid-19 i Stenungsund ungdomsmottagnings nya lokaler på 
Stenunge Allé. 
 
Under 2020 har ungdomsmottagningen på Tjörn tagit emot 431 besök fördelade på 
220 individer.  
 
 
Beslutsunderlag 
Årsrapport ungdomsmottagningen 2020 

Tjänsteutlåtande 2021-02-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§62 
 
Redovisning statistik socialjouren 
 
2021/29 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen från socialjouren i Göteborg. 

Barnkonventionen 
Nämnden ser att insatsen socialjour är en viktig del för att säkerställa att 
barnperspektivet tillgodoses. Genom att ha socialjour dygnet runt kan barn få sina 
behov tillgodosedda oavsett tid på dygnet. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun har ett mångårigt avtal med Socialjouren i Göteborg om att hantera 
ärenden som inkommer efter arbetstid 16:30 -8:00 måndag till torsdag samt 15:00 
fredag em till 8:00 måndag morgon. 
Socialjouren i Göteborg har lämnat statistik om antal ärenden samt när på dygnet de 
har inträffat. 
Under 2020 har 110 ärenden inkommit till socialjouren. 38 har inkommit på dagtid 
och 68 ärenden har hanterats på natten samt 4 stycken i beredskap. 
70 ärenden berör barn 0-20år. 16 berör vuxna med missbruk. 6 berör  
vårdnad/umgänge och fyra ärenden handlar om våld i nära relationer. 11 ärenden  
handlar om boende och 6 om ekonomi. Ett ärende handlade om äldre eller  
funktionshinder. 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 statistikuppgifter Socialjouren 

Tjänsteutlåtande 2021-03-02 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63 
 
Rekrytering barnsekreterare 
 
2021/52 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att återbesätta en tjänst som socialsekreterare med inriktning 
som barnets socialsekreterare. 

Barnkonventionen 
 Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och en tillsättning av en 
socialsekreterare kommer att påverka och ge positiva konsekvenser för barn och 
ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Enligt socialnämndens beslut 2020-10-28 § 219, per omgående anställningsstopp av 
alla anställningsformer inom IFA. Nämndbeslut krävs vid behov.  
Nuvarande socialsekreterare som arbetar som barnets socialsekreterare har sagt upp 
sin tjänst. För att säkerställa de lagkrav som finns för familjehemsplacerade barn 
behöver tjänsten återbesättas. Det finns ingen övertalig socionom i organisationen 
som kan ta över denna roll. Av den anledningen behöver tjänsten annonseras 
externt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

10



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64 
 
Rekrytering socialsekreterare-vuxen missbruk 
 
2021/57 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att återbesätta en tjänst som socialsekreterare med inriktning 
mot vuxen missbruk. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och en tillsättning av en 
socialsekreterare kommer att påverka och ge positiva konsekvenser för barn och 
ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Enligt socialnämndens beslut 2020-10-28 § 219, per omgående anställningsstopp av 
alla anställningsformer inom IFA. Nämndbeslut krävs vid behov.  
En nuvarande socialsekreterare som arbetar som socialsekreterare inom vuxen 
missbruk har sagt upp sin tjänst. För att säkerställa de lagkrav som finns behöver 
tjänsten återbesättas. Det finns ingen övertalig socionom i organisationen som kan 
ta över denna roll då övertaligheten av två av tre tjänster är hanterad. En av de 
övertaliga tjänsterna bedöms måste vara kvar. Av den anledningen behöver tjänsten 
annonseras externt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65 
 
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 februari 2021. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Med stöd av en intern utredning beslutade nämnden i november 2018 om att följa 
utvecklingen av kringtid och nyckeltal inom boendestöd och delar av öppenvården. 
Sedan 2019 har det pågått ett systematiskt arbete med att minska kringtiden inom de 
berörda verksamheterna.  
 
Vid redovisningen i september 2020 beslutades om att göra jämförelse av kringtiden 
två år tillbaka i tiden. Enligt nämndens beslut kommer också kringtiden att redovisas 
varje månad. I budget 2021 finns ett prioriterat mål att sänka kringtiden för 
öppenvården. Målvärdet är att kringtiden för boendestöd ska vara 25 % och för 
familjebehandlarna 30 % 
I februari påbörjades förvaltningen arbetet med att mäta kringtid digitalt. Då det 
initialt har uppstått en del tekniska problem kommer mätningen därför under de första 
månaderna ske både digitalt och manuellt. Under uppstarten av den digitala 
mätningen har applikationen som används för den digitala in- och ut registrering inte 
fungerat för Iphone vilket används av samtliga medarbetare på familjeteamet samt ett 
par medarbetare inom boendestödet. Det har senare visat sig att TES applikationen 
endast stöder vissa delar för iphone. In och ut registrering är dessvärre en av 
funktionerna som endast fungerar för androidtelefoner. Vissa av de medarbetare som 
har androidtelefoner har även haft problem med applikationen. 
I februari 2021 ligger kringtiden för boendestöd på 28 % och antal aktuella klienter 
är 72 stycken. I tidsregistreringsverktyget har 68 timmar redovisats vilket ger en 
kringtid på 92 %. Diskrepansen beror på ovan nämnda tekniska problem samt ovanan 
med metoden. 
I februari 2021 var kringtiden för familjeteamet 57 %, vilken är en ökning med 9 % 
gentemot januari. Då samtliga medarbetare inom familjeteamet har iphone har inte 
den digitala mätningen ej påbörjats . 
Varken boendestöd eller familjeteamet når upp till det satta målvärdet på 25 resp. 30 
% som nämnden satt upp.  Verksamheterna är fortfarande präglad av pandemin. I 
strävan mot målvärdena används digitala verktyg inom alla de områden där det är 
möjligt samt a resurserna vid avbokningar utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

genom att resurserna till andra klienter om möjligt samt till det indirekta arbetet med 
klienterna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
PP kringtid och nyckeltal Boendestöd och familjeteamet  

Tjänsteutlåtande 2021-03-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66 
 
Starttillstånd e-hälsa 2021 
 
2021/42 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att bevilja 
starttillstånd för ianspråktagande av investeringsmedel till E-hälsa 2021. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 
 
Sammanfattning 
För att möta volymökningar, öka kvalitén samt ge möjligheten till en mer jämlik vård 
på ett kostnadseffektivt sätt behövs digitala lösningar. Socialförvaltningen arbetar 
efter en e-hälsoplan som samspelar med kommunens övergripande 
digitaliseringsstrategi 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-26 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67 
 
Verksamhetsberättelse Konsumentkontoret 
2020(konsumentrådgivning, samt budget- och skuldrådgivning) 
 
2021/41 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Socialnämnden har bett om att varje år få en redovisning av verksamheten 
konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse för Budget och Skuld 2020 
 
Tjänsteutlåtande 2021-03-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68 
 
Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 2021 
 
2021/35 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Individ- och 
familjeavdelningen.  

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

Tjänsteutlåtande 2021-03-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69 
 
Kvalitetsberättelse 2020 (patientsäkerhetsberättelse och 
verksamhetsberättelse) 
 
2021/21 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen beskriver 2020 års planerade och 
genomförda förbättringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 

Tjänsteutlåtande 2021-02-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70 
 
Ny vägledning LSS 
 
2021/43 
 
Beslut 
Socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen till nästa nämnd för 
förtydligande i form av en risk- och konsekvensanalys av vad omprövning och 
boendekarriär kan ge för konsekvenser för de som tillhör LSS-personkrets. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har lagt fram ett förslag på en ny vägledning för LSS som 
föreslås ersätta befintlig vägledning enligt LSS daterad 2017-09-27 i sin helhet. 
Syftet med vägledningen är att den ska ge socialsekreterarna på socialförvaltningen 
en politisk styrning och stöd vid tolkningen av lagstiftningen. Vägledningen 
omfattar både myndighet och verkställighet inom LSS. Varje ansökan prövas alltid 
individuellt innan beslut fattas.  
En förväntad effekt av ny vägledning enligt LSS är en ökad rättssäkerhet för den 
enskilde och ett enhetligt arbetssätt vid handläggning och verkställighet av ärenden 
enligt LSS. En möjlig konsekvens kan också vara minskat behov av särskilt boende 
i form av gruppbostad utifrån ett aktivt arbete mot ökad självständighet hos den 
enskilde utifrån modellen boendekarriär. 
 
 
Tidigare beslut 
Tidigare riktlinje för LSS antogs på socialnämnden §158/2017 med diarienummer: 
2017/828 
 
 
Beslutsunderlag 
Nytt förslag på vägledning enligt LSS daterad 2021-02-17 

Tjänsteutlåtande 2021-02-26 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl.16:25-16:35 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen till nästa 
nämnd för förtydligande i form av en risk- och konsekvensanalys av vad omprövning 
och boendekarriär kan ge för konsekvenser för de som tillhör LSS-personkrets. 
 

 

18



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71 
 
Ändring av delegationsordningen 
 
2021/44 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsavdelningen tog över myndighetsutövning för Lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade (LSS) från och med september 2020. I och 
med detta har delegationsordningen gåtts igenom och behov av vissa förändringar i 
delegationsförändringen har uppmärksammats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72 
 
Budgetuppföljning 2021 
 
2021/56 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till februari 2021. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning februari 2021 för socialnämnden. 
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 7,0 mkr. 
Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen -0,4 mkr 
Funktionshinder    1,3 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 2,5 mkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,1 mkr  
Gemensamt   3,7 mkr  
varav Nämnden    0,0 mkr 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Socialnämnden prognosticerar en positiv avvikelse mot helårsbudget på 0,5 mkr. 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning februari 2021 för 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Ackumulerat resultat per ansvar, februari 2021 
Ekonomitext till nämnd, februari 2021 
Tjänsteutlåtande 2021-03-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73 
 
Rapportering av avvikelser 2021 
 
2021/23 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, 
avvikande händelser samt synpunkter och klagomål för februari månad. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Varje månad redovisas en sammanställning till socialnämnden över inkomna 
avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt synpunkter och 
klagomål till socialförvaltningen. 
Alla medarbetare (anställda, uppdragstagare, praktikanter/studenter och deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder) har en skyldighet att rapportera och medverka i 
kvalitetsarbetet. Den som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens 
kvalitet från bland annat vård och omsorgstagare och deras närstående samt från 
medarbetare. 
En avvikelse är en händelse som inte stämmer med normal rutin och som har 
medfört eller som kunde ha medfört obehag, risk eller skada för den enskilde. En 
avvikelse kan vara vård-, arbetsmiljö- eller driftrelaterat. 
En systematisk avvikelsehantering innebär att man rapporterar avvikelser 
systematiskt, analyserar, identifierar och åtgärdar bakomliggande orsaker i syfte att 
förbättra kvaliteten i vård och omsorg. Åtgärdernas effekt utvärderas och 
erfarenheterna återförs till verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74 
 
Rapport om tillstånd, anmälan och tillsyn enligt alkohollagen 
(2010:1622) och lag (2018:188) om tobak och liknande produkter för 
2020 
 
2021/40 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av tillståndsenhetens rapport. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun har sedan år 2010 ett avtal om att lägga över utredningar enligt 
alkohollagen och tobakslagen på tillståndsenheten i Göteborgs Stad.  
 
Göteborgs Stad genomförde en omorganisation från den 1 januari 2021 vilket innebär att 
tillståndsenheten organisatoriskt flyttades över till Miljöförvaltningen från Social 
resursförvaltning.   
 
En gång per år lämnar tillståndsenheten över en rapport till kommunen med aktuell 
statistik samt en beskrivning över hur arbetet fortskridit det gångna året. 
 
 
Beslutsunderlag 
Rapport tillståndsenheten 

Tjänsteutlåtande 2021-03-03 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75 
 
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 
februari 2021. Nyckeltalen gäller bland annat följande: Gynnande beslut inom 
särskilt boende äldreomsorg verkställda och/eller ej verkställda, gynnande beslut 
inom särskilt boende LSS verkställda och/eller ej verkställda, Biståndsbedömda 
timmar, samt Fixartjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende februari 2021 
Verkställda och ej verkställda beslut LSS februari 2021 
Fixartjänst februari 2021  
Biståndsbedömda timmar februari 2021  
Tjänsteutlåtande 2021-03-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76 
 
Redovisning av fadderbesök 2021 
 
2021/2 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att de som varit på fadderbesök ska lämna in en skriftlig 
rapport över besöket som redovisas på nästa nämnd.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att de som varit på fadderbesök ska lämna in 
en skriftlig rapport över besöket som redovisas på nästa nämnd 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§77 
 
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: 
 
2021.136 Beslut om upphörande av serveringstillstånd 
Delegat: Ann-Charlotte Nyrén, §2021/3 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78 
 
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 2021-02-24 §§ 38-61 
SNAU 2021-03-09 §§ 62-78 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79 
 
Meddelande / Anmälningsärende 2021 
 
2021/6 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 
perioden 2021-02-24 – 2021-03-23. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 
 
2021.138 Beslut KF 2021-02-25 §42 Svar på motion från Rikard Larsson (S)om 
LSS-verksamhet på Tjörns skolor 
 
2021.100 Beslut KS 2021-02-11 §24 Svar på remiss En utvecklad organisation för 
lokal statlig service  
 
2021.101 Missiv Remiss En utvecklad organisation för lokal statlig service - 
slutredovisning  
 
2021.102 Remissvar Tjörns kommun 210203 En utvecklad organisation för lokal 
statlig service 
 
2021.103 Tjänsteutlåtande ang remiss "En utvecklad organisation för lokal statlig 
service" 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80 
 
Meddelande tillsynsmyndigheter 2021 
 
2021/7 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande från 
tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2021-02-24 – 2020-03-23. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter 
 
2021.149 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (3.1.2-57149) 
 
2021.152 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (3.1.2-57148/2020) 
 

 
 

28



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81 
 
Ansökan om serveringstillstånd - Margaretas Skafferi 
 
2021/17 
 
Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att i enlighet med 8 kap. 1 § alkohollagen 
(2010:1622) bevilja Lidéns servicetjänster AB org.nr. 559263-1435 
stadigvarande serveringstillstånd för servering av alla slag av alkoholdrycker 
till allmänheten från kl. 11.00 till kl. 00.00 i restauranglokal och på 
uteservering i Margaretas kök & skafferi, Sundsbyvägen 385, Hjälteby, på 
Tjörn 

2. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, 
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad för administrativ verkställighet. 
 

 
Sammanfattning 
Lidéns servicetjänster AB org.nr. 559263-1435 har ansökt om stadigvarande 
serveringstillstånd för servering av alla slag av alkoholdrycker till allmänheten i 
Margaretas kök & skafferi, Sundsbyvägen 385, Hjälteby på Tjörn. Ansökans 
omfattning och skäl till beslut framgår av bifogad utredning per den 15 mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Utredning från tillståndsenheten, Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, Karin Jansa 
Axelsson den 15 mars 2021 
Tjänsteutlåtande 2021-03-15 
 
Beslutet skickas till 
Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25 Göteborg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82 
 
Bistånd 4 kap 1 § SoL 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2021-
01-01 till 2021-01-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-01-01 till 2021-01-31 
 
Stickprov nr: 57 Avslag livsföring i övrigt, enl 4 kap 1 § SoL  
 
Stickprov nr: 147 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§83 
 
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

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

Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-01-01 till 2021-01-31 
 
Stickprov nr: 36 Bifall omprövning korttidsboende, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 55 Bifall serviceinsats, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84 
 
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

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

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2021-01-01 till 2021-01-31 
 
Stickprov nr: 2 Delavslag personlig assistans, enl. 9 § 2 LSS   

Stickprov nr: 5 Bifall kontaktperson, enl 9 § 4 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§85 
 
Övriga frågor 

 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågan lyfts.  

Sammanfattning 
Svante Karlsson tar upp fråga gällande äldre som bor hemma och som inte kan 
utrymma själva vid brand.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-03-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86 
 
Sänkt heltidsmått 
 
2021/62 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att när ett lokalt kollektivavtal med Kommunal är 
genomfört införs sänkt veckoarbetstidsmått för dem som arbetar helt alternativt delar 
av sin sysselsättningsgrad natt. Aktuellt veckoarbetstidsmått blir 34,33 timmar 
/vecka. 

 
Sammanfattning 
Ett steg med att arbeta som en fortsatt attraktiv arbetsgivare för Tjörns kommun i 
Heltidsresan ges förslaget att under 2021 införa ett sänkt veckoarbetstidsmått för 
dem som helt eller delvis arbetar natt. Ett lokalt kollektivavtal mellan 
arbetsgivarpart; Vård och omsorgsavdelningen, Socialförvaltningen Tjörns 
kommun och facklig part Kommunal ska innehålla förutsättningar för avtalets 
område. Avtalet ska även innehålla vilka som berörs och vilka förutsättningar som 
ska gälla.  
 
Förhandling av lokalt kollektivavtal sker först efter nämnds beslut gällande sänkt 
arbetstidsmått. Införandet av sänkt arbetstidsmått ska träda i kraft efter förhandling 
med Kommunal och det ska gälla from 2021-06-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-24 
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