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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Dan Gustafsson (M), ersätter Yvonne Andersson (M) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Annelie Andersson (SD) 
Rufus Rydh (M) 
Irene Gustavsson (C)  
Elisabeth Hansson (L) 
Anette Johannessen (S) 
Björn Holm (KD) 
Mona-Lisa Dahlberg (S) 
Barbro Leidzén (S) 

 
Övriga närvarande Thord Jansson (SD) §§ 25-28 

Christofer Niklasson (TP) 
Björn Sporrong (S) 
Niklas Andersson (KD) 

Shuja-At Noormohamed, förvaltningschef 
Christer Sundsmyr, avdelningschef 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef  
Clarie Engström, avdelningschef 
Lilian Hansson, avdelningschef §§ 25-27 
Emelie Hildingsson, utvecklingsledare §§ 25-27 
Per Åkerman, verksamhetskoordinator §§ 25-27 
Sara Johansson, enhetschef §§ 25-27 
Malin Haugen, ekonom §§ 25-31 
Jonathan Holmqvist, fysioterapeut §§ 25-26 
Sofia Vass, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Utgår: 

- Information om bostadsanpassningsbidrag. 
- Presentation av IFA. 

 
 
Tillkommer: 

- Punkt 24 Överflyttning av vårdnad. 
 

3



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 

Information 

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

A. Information om tillsvidareanställning av personal inom VOA  
Sara Johansson, enhetschef och Lilian Hansson, avdelningschef, 
informerade om processen kring tillsvidareanställning av 
personal inom Vård- och omsorgsavdelningen. 
 

B. Information om fallpreventionsprojekt inom KPV 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, och Jonathan Holmquist, 
fysioterapeut, informerade om fallpreventionsprojektet inom 
Kommunala primärvårdsavdelningen. 
 

C. Information om hemtjänsttimmar och Humana assistans AB 
Emelie Hildingsson, utvecklingsledare, informerar nämnden om 
antal hemtjänsttimmar samt om konsekvenserna av beslut från 
Inspektionen för vård och omsorgs beslut att dra in tillståndet 
för assistansbolaget Humana assistans. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 

Hyressättning särskilda boenden 

2020/178 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att blockhyreskontrakten mellan Tjörns 
Bostads AB och socialförvaltningen kvarstår utifrån de 
momsredovisningsmässiga konsekvenser de kan medföra.  

Sammanfattning 
Enligt socialnämndens beslut 2019-11-27 § 216 punkt 4 fick 
förvaltningen uppdraget att utreda möjligheter till ökade 
hyresintäkter på våra särskilda boenden. 

Under hösten 2021 genomförde konsultföretaget Niras en 
utredning gällande hyressättning på våra särskilda boende för 
äldre och funktionshindrade.  

Utredningen visade att hyrorna på kommunens särskilda boenden 
för äldre bedömdes vara oskäliga på grund av att hyresnivåerna 
är relativt jämna mellan olika äldreboenden trots stora skillnader i 
storlek på lägenheter och tillgång till gemensamma ytor. 
Utredningen visade också att hyresnivån i särskilda boenden för 
äldre på Tjörn är låg i jämförelse med de undersökta 
referenskommunerna samt genomsnittshyran i Västra Götalands 
län. En hyresjustering föreslogs på samtliga särskilda boende för 
äldre. 

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

Sammanlagt innebär förslaget till hyresjustering för SÄBO och LSS 
en ökad intäkt på ca 1–1,4 miljoner kronor. För hyresgästerna 
kommer det innebära en ökad kostnad om de ej är berättigade till 
bostadstillägg. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I socialnämnden 2022-02-23 § 33 återremitteras ärendet i sin helhet 
för komplettering med en konsekvensanalys av att Tjörns Bostads 
AB tar över huvudmannaskapet för hyressättningen.  

På socialnämnden 2022-10-26 §170 beslutades att frågan om 
justeringar av hyrorna på särskilda boenden för äldre och 
funktionshindrade skulle bordläggas samt att en utredning skulle 
göras om hur de olika aktörerna påverkas av att hyreskontrakt 
med förvaltningens brukare upprättas direkt mellan 
fastighetsägare och hyresgäst i det fall kommunen eller Tjörns 
Bostads AB äger fastigheten. Denna utredning skulle presenteras 
för nämnden i februari 2023. Innan en utredning påbörjades skulle 
det säkerställas att en förändring av hyresförhållandena inte 
innebär ekonomiskt negativa effekter för kommunen som helhet. 

En justering av hyresförhållandena enligt ovan skulle innebära 
stora momsförluster för kommunen då möjligheten att 
kompenseras för ingående moms i verksamhet som inte är 
momspliktig försvinner. Av den anledningen har ingen utredning 
av konsekvenserna för hur de olika aktörerna påverkas av att 
hyreskontrakt med förvaltningens brukare ska upprättas direkt 
mellan fastighetsägare och hyresgäst genomförts. Den nya 
fastighetsavdelningen i kommunen kommer att bidra med den 
kompetens kring fastigheter och hyressättning som förvaltningen 
saknar. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019-11-27 § 216 punkt 4 
Socialnämnden 2021-09-21 § 173 
Socialnämnden 2022-02-23 § 33 
Socialnämnden 2022-10-26 § 170 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Per Åkerman, verksamhetskoordinator, 2023-01-26 
Hyresutredningen SÄBO + LSS 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår nämnden att inte anta 
förvaltningens förslag till beslut under punkt 1 i tjänsteutlåtandet. 
Gun Alexandersson-Malm föreslår nämnden att anta förvaltningens 
förslag till beslut under punkt 2 i tjänsteutlåtandet.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 

Årsredovisning 2022 

2023/7 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till 
december 2022. 

Sammanfattning 
I helårsrapport 2022 redovisas måluppfyllelse för inriktningsmål 
och socialnämndens prioriterade mål. Av de åtta inriktningsmålen 
är två helt uppfyllda, två i hög grad uppfyllda och fyra delvis 
uppfyllda. Av socialnämndens tjugotre prioriterade mål så är sju 
helt uppfyllda, tretton i hög grad uppfyllda och tre delvis 
uppfyllda.  

Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning december 2022 
för socialnämnden. 

Socialnämnden redovisar för året en positiv budgetavvikelse på  
11,7 mkr. 

Budgetavvikelse för året är för: 
Individ och familjeavdelningen 4,1 mkr 
Funktionshinder    -1,1 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 3,1 mkr   
Kommunal primärvård     0,2 mkr  
Förvaltningsgemensamt   5,4 mkr  

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning december 
2022 för socialnämnden. 

Samverkan 
Ärendet samverkat på FSG 2023-02-20. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Christer Sundsmyr, avdelningschef, 2023-02-13 
Helårsrapport 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 

Redovisning av internkontrollplan 2022 

2021/203 

Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av 2022 års 
internkontrollplan. 

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

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

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

Socialnämnden beslutade i november 2021 att godkänna 
förvaltningens förslag till Internkontrollplan 2022. 

En återredovisning av genomförda granskningar lämnas nu till 
nämnden. 

Tidigare beslut 
SN 2021-11-24 § 235 Internkontrollplan 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Christer Sundsmyr, avdelningschef  2023-02-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 

Yttrande av granskning av kommunens beredskap för  
IT-störningar och incidenter 

2022/200 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrandet och lämna 
det till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har under hösten 2022 genomfört en 
granskning av kommunens beredskap för IT-störningar och 
incidenter. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunen har ändamålsenliga rutiner för att upprätthålla 
verksamheter vid större IT-störningar.  

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut har 
ändamålsenliga rutiner för att upprätthålla verksamheter vid 
större IT-störningar. 

Socialnämnden rekommenderas i granskningen att: 

1. Säkerställa att de beredskapsplaner- och 
kommunikationsplaner som finns är uppdaterade och 
tillräckliga att utgå ifrån i händelse av IT-incident eller 
störning, exempelvis genom regelbundna tester.  

2. Tillse att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är 
etablerat med tydliggjorda krav och rutiner för uppföljning. 
En grund för detta är att riskanalys och 
informationsklassning genomförs som leder till att krav om 
säkerhetsåtgärder ställs utifrån ett bedömt skyddsvärde. 

3. Etablera incidenthanteringsrutiner för informations- och IT-
säkerhetsincidenter tillsammans med utbildningsinsatser 
för att säkerställa att incidenter upptäcks och anmäls 

4. Säkerställa att dokumenterade kontinuitetsplaner revideras 
löpande utifrån nya hot och risker. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen har sedan tidigare haft de beredskapsplaner, 
kommunikationsplaner, informationsklassningar, 
kontinuitetsplaner och incidenthanteringsrutiner med flera som 
omnämns som utvecklingsområde i granskningen.  

Socialförvaltningen inför sedan 2022 ett helt nytt 
verksamhetssystem - Pulsen Combine. I införandets slutskede, 
som pågår kvartal 1 och 2 - 2023, genomförs omarbetningar och 
revideringar av alla rutiner och planer inom Socialförvaltningen. 
Förvaltningen anpassar åtgärdsarbetet  med informationssäkerhet, 
risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning och säkerhetstestning så 
att det görs enligt hög standard och i samverkan med 
kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet med revidering och 
uppdatering sker under 2023 och görs huvudsakligen i samband 
med införandeprojektet av nytt verksamhetssystem i 
förvaltningen.  

Generellt så har säkerheten i det nya verksamhetssystemet ökat 
kraftigt genom de åtgärder som beslutats och genomförts inom 
ramen för införandet av nytt verksamhetssystem.  

Förvaltningen bedömer att pågående arbete kommer att 
säkerställa att de rekommendationer som kommunrevisionen fört 
fram genomförs under 2023.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande Christer Sundsmyr, avdelningschef, 2023-02-12 
- Rapport - Kommunens beredskap för IT-störningar och 

incidenter. 
- Granskning av kommunens beredskap för IT-störningar 

och incidenter.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 

Uppföljning Barnahuset 

2019/99 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av utvärdering 
Barnahuset samt att en ny utvärdering ska göras igen om ett år.  

Sammanfattning 
Individ-och familjeavdelningens Barn- och Ungdomsenhet har 
sedan 1 januari 2020 varit en del av Barnahus Fyrbodal. Där 
arbetar åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård i 
ärenden som gäller barn och våld.  

Under 2022 har Barnahus Fyrbodal varit ett stöd för barn-och 
ungdomsenheten på Tjörn och har enheten en rättssäkrare 
handläggning kring ärenden rörande barn som misstänks ha blivit 
utsatt för våld eller bevittnat våld av eller mot en närstående. 
Enheten har nu en direkt ingång där stöd och vägledning kan fås 
under förundersökningen, samt att det kan erbjudas familjen 
krisstöd från Barnahus. Under 2022 har anmälningar om barn som 
bevittnat våld eller själva utsatts för våld har ökat. 

Barn- och ungdomsenheten Tjörn har under året lyft ett 15-tal 
ärenden på samråd. Merparten har haft frågeställning om 
polisanmälan skall upprättas, samt vägledning i fortsatt 
handläggning i ärendet. Ärendena har handlat om 
förhandsbedömningar till pågående utredningar där oroväckande 
information framkommit. Något ärende som lyfts på något av 
samråden har lett till att barnet/den unge placeras utanför 
hemmet. Vid ett par samråd har förhandsbedömningar medfört 
att det kunnat motverka att utredning inletts. 

Under året har Barn- och Ungdomsenheten haft ett flertal 
konsultationer utöver de rättsliga samråden med polis och 
åklagare. De rättsliga samråden har varit cirka sex. Dessa har 
syftat till stöd i fortsatt handläggning, samt att säkerställa barnets 
skydd under pågående förundersökning.  
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 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019–05- 29 § 109 
Socialnämnden 2020-05-27 § 124 
Socialnämnden 2021-01-27 § 5 
Socialnämnden 2022-01-26 § 5 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Per Åkerman, verksamhetskoordinator, 2023-01-25 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 

Uppföljning av delegerade beslut socialt 
andrahandskontrakt 2022 

2022/152 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegerade 
andrahandskontrakt juli – december 2022 

Sammanfattning 
Idag har socialförvaltningen 27 sociala andrahandskontrakt samt 
två jourlägenheter vid Tjörns Bostads AB (TBAB) som hyrs ut till 
familjer och enskilda. Individ och familjeavdelningen ombesörjer 
dessa lägenheter i samarbete med TBAB. Under perioden 220701 - 
221231 har ett kontrakt gått över till pensionärslägenhet som 
handhas av TBAB två andrahandskontrakt har sagts upp av 
hyresgästen och två nya individer med behov har tillkommit.  

Idag har Integrationsenhetens 51 sociala andrahandskontrakt hos 
Tjörns Bostads AB (TBAB) som hyrs ut till familjer och enskilda. 
Boendekoordinator ombesörjer dessa lägenheter i samverkan med 
TBAB. Under perioden 220701 – 221201 har inga 
andrahandskontrakt övergått till egna hyreskontrakt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Per Åkerman, verksamhetskoordinator, 2023-02-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 

Slutredovisning reinvesteringar 2022 

2022/51 

Beslut 
Socialnämnden godkänner slutredovisningen av reinvesteringar 
inom Socialförvaltningen 2022. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen erhåller årligen ett anslag för reinvesteringar 
på 1,0 mkr. Investeringarna avser inventarier inom förvaltningens 
olika verksamheter. Under 2022 har 338 tkr använts till ett 
solterapirum på Kvarnbackens Trygghetsboende.  

Solterapi främjar hälsa och välmående hos de våra äldre som av 
olika anledningar inte kommer ut i den utsträckningen som 
behovs för att få tillräckligt med viktig D-vitamin. Idag har vi två 
verksamheter på Tjörn där solterapirum finns. Dessa är båda 
belägna på norra Tjörn och förvaltningen ser behov av att erbjuda 
möjligheten även på södra Tjörn.  

För att finansiera solrummet togs ett beslut av socialnämnden i 
december att nyttja befintliga reinvesteringsmedel för 2022 till 
detta ändamål.  

Detta innebär att 662 tkr av beviljade investeringsmedlen inte har 
förbrukats och därmed inte kommer att påverka 2023 års budget. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2022-03-30 § 63 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Per Åkerman, verksamhetskoordinator, 2023-01-30 
Slutredovisning av reinvesteringar 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 

Begäran om ianspråkstagande av investeringsmedel 
reinvesteringar 2023 

2023/18 

Beslut 
Socialnämnden godkänner att socialförvaltningen tar i anspråk 
2023 års investeringsmedel att användas till reinvesteringar inom 
socialförvaltningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen erhåller årligen ett anslag för reinvesteringar. 
Investeringarna avser inventarier inom förvaltningens olika 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Per Åkerman, verksamhetskoordinator, 2023-01-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 

Rapportering av avvikelser 2023 

2023/8 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex 
Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt synpunkter och 
klagomål för januari 2023. 

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 Christer Sundsmyr, avdelningschef, 2023-02-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 

Anmälan av delegeringsbeslut 2023 

2023/21 

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. 

Redovisning av delegeringsbeslut: 

2023.41 Avtal extrautbildning för superanvändare i Combine 
– Pulsen omsorg (SN 2023/17) 
Delegat: Christer Sundsmyr. 

2023.42 Regionalt samverkansavtal för perioden 2023-2027, 
Vård- och omsorgscollage Göteborgsregionen (SN 
2023/20) 
Delegat: Shujaat Noormohamed. 

2023.43 Lokalt samverkansavtal mellan parterna i Vård- och 
omsorgscollage Stenungsund – Tjörn (SN 2023/20) 
Delegat: Shujaat Noormohamed. 

2023.44 Lokalt handledaravtal/ apl-avtal om handledning i 
Vård- och omsorgscollage Stenungsund – Tjörn (SN 
2023/20) 
Delegat: Shujaat Noormohamed. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 

Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2023 

2023/10 

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 2023-01-24 §§ 9 - 23 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 

Meddelande/Anmälningsärende 2023 

2023/11 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av 
meddelande lämnats för perioden 2023-01-24 – 2023-02-20. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande handlingar. 

2023.133 Remiss avseende förslag till ändring av Läkemedelsverkets 
föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel 
och teknisk sprit. 

2023.136 Beslut KFN 2023-01-23 Val av ledamot och ersättare till 
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 

2023.134 Sveriges Kommuner och Regioners beslut 2023-01-27 om 
godkännande av Överenskommelse God och nära vård. 

2023.135 Inspektionen för Vård- och omsorgs beslut 2023-01-31, 
återkallande av tillstånd för Humana Assistans AB. 

2023.137 Beslut KF 2023-01-26 Val av ersättare i socialnämnden. 

2023.138 Beslut KF 2023-01-26 Begäran om entledigande från Sylvia 
Lorentsson Laitinen (KD) från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

2023.139 Beslut KF 2023-01-26 Begäran om entledigande från Annica 
Johansson (S) från uppdraget som ledamot i 
socialnämnden.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare 

Ä

20

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och  
sekretesslagstiftningen.



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Övervägande av umgängesbegränsning

21

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och  
sekretesslagstiftningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Övervägande av umgängesbegränsning 

22

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och  
sekretesslagstiftningen.



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Övervägande av umgängesbegränsning 

 

23

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och  
sekretesslagstiftningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

Övervägande av umgängesbegränsning 

24

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och  
sekretesslagstiftningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Övervägande av umgängesbegränsning samt 
hemlighållande av vistelseort 

25

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och  
sekretesslagstiftningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Överflyttning av vårdnad 

26

Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med offentlighets- och  
sekretesslagstiftningen.



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd 4 kap 1 § SoL, för 
perioden 2022-12-01 till 2022-12-31. 

 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd 4 kap 1 § SoL, under tiden  
2022-12-01 till 2022-12-31. 

Stickprov 1: Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, arbetshinder 

Stickprov 2:          Barn och unga, enligt 11 kap 1 § SoL 

 

30



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd 4 kap 1 § SoL, för 
perioden 2022-12-01 till 2022-12-31. 

 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd 4 kap 1 § SoL, under tiden  
2022-12-01 till 2022-12-31. 

Stickprov 1: Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 

Stickprov 2: Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd 9 kap §§ 2-10, för 
perioden 2022-12-01 till 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd 9 kap §§ 2-10 LSS, under tiden  
2022-12-01 till 2022-12-31. 

Stickprov 1: Bifall, bostad särskild service, enligt 9 kap § 9 LSS 

Stickprov 2: Bifall, tillfällig utökning, enligt 9 kap § 2 LSS 
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