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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Plats och tid

2013-05-22
Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 20.20

Beslutande och övriga närvarande se nästa sida

Utses att justera

Thomas Collberg (S)

Justeringens plats och tid

Sociala huset 2013-05-27

Paragrafer

§§ 80-111

Omedelbar justering

§§ 83, 90-91, 93-95

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Malin Schmidt

Ordförande

____________________________________________________________
Reidun Lorentzon (KD)

Justerare

____________________________________________________________
Thomas Collberg (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden §§ 80-111

Sammanträdesdatum

2013-05-22

Datum för
anslagets uppsättande

2013-05- 27

Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslagets nedtagande 2013-06-13

Kommunhuset, socialförvaltningen

Underskrift
_______________________________________________________________
Malin Schmidt
Utdragsbestyrkande

2362222222223636

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (36)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

Beslutande
Reidun Lorentzon (KD), ordf
Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf
Gunnemar Olsson (Fp)
Gun Alexandersson-Malm (Fp)
Emelie Holgersson (C)
Ulla-Britt Elkan (M)
Monika Pettersson (Fp)
Björn Möller (M) §§ 80 - 91
Marileen Tejder §§ 92-111
Robert Bull (S) 2:e vice ordförande
Isabell Eriksson (S)
Gerhard Bernhardsson (S) §§ 80-87
Rikard Larsson (S) §§ 88-111
Anette Johansson (S)
Thomas Collberg (S)

Övriga närvarande
Anette Johansson (Mp)
Lars Käck (S)
Björn Möller (M)

Shujaat Noormohamed, förvaltningschef
Malin Schmidt, nämndsekreterare
Elisabeth Widskog, Avdelningschef Kvalitet- och administrationsavdelningen
Ingegärd Gundersvik, Avdelningschef Vård och äldreomsorgsavdelningen
Birgitta Harberg, Individ och familjeavdelningen
Britta Heden, Utvecklingsledare
Malin Haugen, ekonom
Ronny Edvardsson, arbetstagarrepresentant ej §§ 110-111

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3363333333333636

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (36)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 80

Val av protokollsjusterare
Socialnämnden beslutar
Thomas Collberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 81

Godkännande av dagordning
Socialnämnden beslutar
Fastställa dagordningen med följande ändringar:
Tillkom ärende 16b Remissvar Ansökan om serveringstillstånd - Fem knop § 95
Ströks punkt 32. Övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5365555555553636
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 82
Dnr 2013/5 -700

Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2013
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvården totalt visar ett överskott med
Äldreomsorgen totalt visar ett underskott med
Avdelning Funktionshinder totalt visar ett överskott med
Staben totalt visar ett överskott med
Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett underskott med

1 tkr
- 453 tkr
403 tkr
1 740 tkr
- 191 tkr

För Socialnämnden totalt blir resultatet jan – april ett överskott med 1 586 tkr
Föredragare
Malin Haugen, ekonom föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
1. Delårsbokslut april 2013 och budgetuppföljningen läggs till handlingarna
2. Fortsättningsvis beakta besparingar och återhållsamhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 83
Dnr 2012/40 -700

Kompletterande svar till Socialstyrelsen på Verksamhetstillsyn enligt
13 kap. 1§ socialtjänstlagen 2001:453 och 7 kap. 1§
patientsäkerhetslagen (2010:659)
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen (9.1-7102/2012) efterfrågar en komplettering utifrån nämndens tidigare
redovisade svar från Socialstyrelsens verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1§
socialtjänstlagen 2001:453 och 7 kap. 1§ patientsäkerhetslagen (2010:659)
Socialstyrelsen beslutade att nämnden ska vidta följande åtgärd:
 Redovisa hur arbetet med egenkontroll bedrivs

Förvaltningens svar
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett gemensamt
kvalitetsledningssystem vilket innefattar rutiner för egenkontroll och uppföljning enligt
SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Enligt projektplanen
ska detta arbete vara genomfört och redovisat till socialnämnden den 18 december
2013

Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef för Kvalitet och administrationsavdelningen samt
Lena Gilbertsson-Thylén, Äldreboende och Hälso- sjukvård 2013-04-15

Socialnämnden beslutar
anta tjänsteutlåtandet med bilaga som sitt eget och översänder det som eget yttrande
till socialstyrelsen

Omedelbar justering

Expedieras: Socialstyrelsen, Box 53148, 400 15 Göteborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 84
Dnr 2012/127-702

Återremitterat ärende- Antagande av nya riktlinjer för
alkoholservering samt upphävande av tidigare riktlinjer och avgifter
för alkoholservering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-02 § 87 att återremittera ärendet till
socialnämnden. Motiveringen för återremissen var att revidera riktlinjer för
alkoholservering i förhållande till Tjörns kommun
De avgifterna, som bilades vid framställan om antagande av nya riktlinjer är i stort sett
samma avgifter, som Tjörns kommun redan har antagit 2010-04-15. Tilläggen avser
avgift för Cateringföretag som nu kan få permanent serveringstillstånd. Samt avgift för
provsmakning vilket man enligt tidigare lagstiftning inte kunde få. I övrigt är det
samma avgifter som Tjörns kommun redan antagit.
Avgifterna är satta utifrån att det är ett omfattande arbete att utreda till exempel en ny
ansökan om serveringstillstånd. När ett tillstånd väl har getts så skall årlig tillsyn
göras.
Den revidering som gjorts i riktlinjerna är tillägg utifrån de nya bestämmelserna, som
tillkommit i alkohollagen (2010:1622) som trädde ikraft 2011. Göteborgs stads
riktlinjer har, som tidigare, legat till grund för Tjörns kommuns riktlinjer för
alkoholservering.
Konsekvensen för Tjörns kommun vid antagande av nya riktlinjer samt tillägg till
tidigare antagna avgifter bedöms inte påverka näringsidkarna negativt.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2010-04-15, § 47
Kommunfullmäktigt 2011-04-14, § 84,
Socialnämnd 2012-09-24 § 165
Kommunstyrelsen 2013-01-10 § 19
Tjänsteutlåtande
Birgitta Harberg, Individ och familjeavdelningen 2013-04-24
Socialnämnden beslutar
1. anta de utifrån Göteborg Stad antagna nya riktlinjerna, omskrivna utifrån Tjörns
kommun med reviderade taxor
föreslå kommunstyrelsen föreslå
2. kommunfullmäktige upphäva beslut taget 2011-04-14, § 84, om riktlinjer för
tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22
forts § 84 Återremitterat ärende- Antagande av nya riktlinjer för alkoholservering samt upphävande av
tidigare riktlinjer och avgifter för alkoholservering

3. kommunfullmäktige anta de nya riktlinjer för alkoholservering i Tjörns kommun
som bygger på de riktlinjer som antagits i Göteborgs Stad.
4. kommunfullmäktige anta reviderade taxor enligt bilaga 1 Tjörns kommun riktlinjer
för alkoholservering
5. kommunfullmäktige besluta att de nya taxorna är gällande från och med 2013-07-01

Expedieras: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 85
Dnr 2013/101-730

Betalningsansvar för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun
2013
Ärendebeskrivning
VästKoms styrelse beslutade den 30 mars 2012 att rekommendera de 49 kommunerna
i länet, att ersättningsnivån dem emellan när det gäller hemtjänst, utgår från de
kostnader som härleds från Lagen om Valfrihet (LoV) som flera kommuner infört. En
ersättning om 400 kr per timmas insats, ansågs ligga nära de olika belopp som
redovisats från tillfrågade kommuner. Beloppet har för 2013 räknats upp med 2,9 %,
vilket är samma uppräkning som regeringen beslutat om avseende kommunalt
betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från sluten sjukvård.
Tjörns kommun har även tidigare år debiterat 2000 kr per installerad Trygghetstelefon
samt timtaxa enligt ovan per utryckning.
Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef för Kvalitet och administrationsavdelningen
2013-04-21

Socialnämnden beslutar
1. anta ersättningsnivå enligt VästKoms förslag på ersättning för 2013 samt årligen
följa VästKoms rekommendationer för ersättningsnivåer.
Ersättningsnivån för 2013 är:
415 kronor/timma för biståndsbedömd hemtjänst.
530 kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut
555kr/timma för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut.
2. Tjörns kommun debiterar bosättningskommunen en avgift för Trygghetstelefon på
2000 kronor, samt 415 kronor/timma och utryckning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 86
Dnr 2013/106 -738

Förlängning av Entrepenadavtal med Carema Care gällande driften
av Klövedals Äldreboende
Ärendebeskrivning
På Klövedals äldreboende bor 20 personer med bistånd till särskilt boende,
Entrepenadavtalet avser driften av verksamheten, exklusive hälso- och
sjukvårdsinsatser som utförs av kommunens sjuksköterskor.
Verksamheten håller en god kvalitet enligt de nationella brukarundersökningarna som
genomförs årligen. Vid de samverkansmöten som sker mellan kommunen och Carema
Care, råder en öppen dialog gällande verksamhen på Klövedals äldreboende.
Kommunens sjuksköterskor deltar en gång i veckan på personalens gruppmöten detta
möjliggör stor insyn i verksamheten.
En gång/ månad rapporteras samtliga avvikelser till MAS enligt upprättad rutin. I de
fall det krävs en fördjupad analys eller att en handlingsplan upprättas, gör kommunens
MAS och Verksamhetschefen på Klövedal detta tillsammans.
Carema Care har drivit Klövdals Äldreboende på Entreprenad sedan mars 2008, avtalet
förlängdes med 36 månader den 2011-04-01 till och med 2014-04-01. Enligt avtalet
finns det möjlighet med ytterligare en förlängning med 36 månader. På uppdrag av
majoriteten föreslås därför Socialnämnden besluta att förlänga avtalet med Carema
Care.

Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef för Kvalitet och administrationsavdelningen
2013-04-30
Förvaltningens förslag till beslut
ge förvaltningen i uppdrag att förlänga avtalet med Carema Care om driften av
Klövedals Äldreboende ytterligare 36 månader enligt gällande avtal med oförändrade
villkor.
Yrkande
Socialdemokraterna yrkar att ärendet lyfts till fullmäktige
Gun Alexandersson-Malm (Fp) och Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till liggande
förslag

forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22
forts § 86 Förlängning av Entrepenadavtal med Carema Care gällande driften av Klövedals Äldreboende

Propositon
Ordförande ställer proposition på de båda yrkanden och finner att socialnämnden ska
ge förvaltningen i uppdrag att förlänga avtalet med Carema Care om driften av
Klövedals Äldreboende ytterligare 36 månader enligt gällande avtal med oförändrade
villkor.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Gun Alexandersson-Malm (Fp) och Yvonne Andersson (M)
yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Socialdemokraternas yrkande säger nej.
Omröstningsresultat
8 Ja-röster: Reidun Lorentzon (KD), Gun Alexanderson-Malm (Fp), Yvonne
Andersson (M), Gunnemar Olsson (Fp), Monika Pettersson (Fp), Ulla-Britt Elkan
(M), Björn Möller (M), Emelie Holgersson (C)
5 Nej-röster: Robert Bull (S), Gerhard Bernhardsson (S), Anette Johansson (S),
Thomas Collberg (S), Isabell Eriksson (S)

Socialnämnden beslutar
ge förvaltningen i uppdrag att förlänga avtalet med Carema Care om driften av
Klövedals Äldreboende ytterligare 36 månader enligt gällande avtal med oförändrade
villkor.

Skriftlig reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att förlänga avtalet med Carema Care,
vi vill att frågan lyfts till fullmäktige samt att Klövedals äldreboende återgår till
kommunal drift.
För Socialdemokraterna i Socialnämnden.
Thomas Collberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 87
Dnr 2013/73-706

Svar på remiss angående förbehållsbelopp
Ärendebeskrivning
En motion är inlämnad av Robert Johansson (MP) och Robert Bull (S) enligt följande:
” Se över våra äldres Förbehållsbelopp och möjligheter att behålla sitt hem.
På Kommunfullmäktigemötet i november 2012 beslöts om ett nytt avgiftssystem för
äldreomsorgen i Tjörns kommun.
För att vi i alla stycken skall leva upp till en värdig äldreomsorg och en god ekonomisk
grundtrygghet för våra äldre vill vi se över hur vårt Förbehållsbelopp förhåller sig till
andra kommuner. Visar sig en sådan jämförelse att vi ligger lägre än övriga kommuner
skall vårt förbehållsbelopp justeras.
Med bakgrund av ovanstående yrkas följande:
Att
Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag se över Förbehållsbeloppet
och om behov finns komma med förslag till förändring.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2012-12-13 § 224
Skriftligt svar
Majoriteten Socialnämnden 2013-03-21
Socialnämnden beslutar
anse remissen besvarad och översänder skrivelse som svar till kommunstyrelsen

Expedieras: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 88
Dnr 2013/89 -709

Ansökan om ekonomiskt stöd Brottsofferjouren 2013
Ärendebeskrivning
Den 9 april inkom ansökan från Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och
Tjörn om 10 000 kronor. Tjörns kommun har genom åren lämnat föreningsbidrag till
Brottsofferjouren
Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn har under 2012 haft sex
stödpersoner. De har varit tillgängliga för besök och telefonkontakt för brottsoffer,
anhöriga och vittnen. De har även ständig beredskap då de är uppkopplade till
Riksförbundets telefoncentral.
De som kontaktar Brottsofferjouren har varit utsatta för bland annat misshandel,
sexualbrott, kvinnofridskränkning, olaga hot, ofredande inbrott med mera.
Från Tjörn har 61 personer fått stöd och hjälp av Brottsofferjouren i Kungälv,
Stenungsund, Orust och Tjörn under 2012 (12 personer 2011).
Tjänsteutlåtande
Birgitta Harberg, avdelningschef individ- och familjeavdelningen
2013-04-23
Socialnämnden beslutar
bevilja Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn ekonomiskt bistånd
om 10 000 kronor

Expedieras: Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn,
Rådmansgatan 30, 442 30 Kungälv
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 89
Dnr 2013/21-700

Revidering av delegationsordning
Ärendebeskrivning
I samband med organisationsförädlingen har en översyn av delegationsordningen
gjorts. Förslag på ändringar i delegationsordningen framlades

Socialnämnden beslutar
anta delegationsordningen med de förändringar som gjorts enligt bilagd förteckning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 90
Dnr 2012/158-702

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten på
Tubberöds äldreboende, Tubbegatan 11, Skärhamn.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott på Tjörns kommun fattade 2009-12-16, § 293 beslut att
lägga över handläggningen av tillståndsgivningen på Tillståndsenheten,
socialresursnämnd i Göteborg stad. Tjörns kommun fattar besluten.
Tillståndsenheten har nu inkommit med en utredning avseende serveringstillstånd på
Tubberöds äldreboende, Skärhamn. Ansökan inkom till Tillståndsenheten den 22
januari 2013.
Ansökan avser tillstånd tillsvidare för servering av alla slag alkoholdrycker till
allmänheten i året runt i Tubberöds äldreboende, Tubbegatan 11 i Skärhamn. Den
sökta serveringstiden är från kl. 13:00 till kl. 21:00 alla dagar i restauranglokalen och
på uteserveringen. Utredningen från Tillståndsenheten, socialresursnämnd i Göteborg
stad har visat att serveringstillstånd kan beviljas enligt ansökan.
Tjänsteutlåtande
Birgitta Harberg, avdelningschef individ- och familjeavdelningen
2013-04-29

Socialnämnden beslutar
tillstyrka ansökan i enlighet med Tillståndsenhetens förslag.

Omedelbar justering

Expedieras: Tillståndsenheten Box 5282, 402 25 Göteborg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 91
Dnr 2013/43-702

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten på
Port Sud, Södra Hamnen 8 i Skärhamn
Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott på Tjörns kommun fattade 2009-12-16, § 293 beslut att
lägga över tillståndsgivningen på Tillståndsenheten, socialresursnämnd i Göteborg
stad. Ansökan inkom till Tillståndsenheten den 22 januari 2013.
Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, andra
jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten året runt Port Sud Restaurang
AB, 556864-1046, Södra Hamnen 8, 471 32 Skärhamn
Den sökta serveringstiden är från kl. 12:00 till kl. 00:00 alla dagar i restauranglokal
och på uteserveringen.
Utredningen från Tillståndsenheten, socialresursnämnd i Göteborg stad har visat att
serveringstillstånd kan beviljas enligt ansökan.
Tjänsteutlåtande
Birgitta Harberg, avdelningschef individ- och familjeavdelningen
2013-04-25
Socialnämnden beslutar
tillstyrka ansökan i enlighet med Tillståndsenhetens förslag.

Omedelbar justering

Expedieras: Tillståndsenheten Box 5282, 402 25 Göteborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 92
Dnr 2012/128-704

Yttrande gällande granskning av Detaljplan för Åstols gamla skola,
Åstol 1:43 m.fl.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2013-04-17 § 77 beslutat att
granskning ska ske över rubricerad detaljplan. Socialnämnden ges möjlighet att yttra
sig över detaljplanen (Pl 2011/131)
Granskningstid: 2013-05-08- 2013-06-04
Planförslaget syftar till att möjliggöra en ombyggnad av skolbyggnaden och en
tillkommande nybyggnad på skolgården. Intentionen är att möjliggöra för en om- och
tillbyggnad som tar hänsyn till platsens kulturhistoriskt viktiga bebyggelsemiljö samtidigt som den tillåts spegla nutida arkitektur och formspråk. Planbestämmelserna
grundar sig därför på de förhållningssätt som tagits fram i det till planen hörande
kulturmiljöunderlaget.

Socialförvaltningens synpunkter:
I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande
synpunkter från Socialförvaltningen. Utvecklingen av det framtida Tjörn, som
innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar
det om ett ökande behov av lättskötta mindre bostäder lämpliga för äldre- och/eller
funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor),
nära service, kollektivtrafik och mötesplatser.
Tjänsteutlåtande
Malin Schmidt, Nämndsekreterare 2013-05-08
Socialnämnden beslutar
Godkänna förslaget till synpunkter beträffande granskning av detaljplan för Åstols
gamla skola, Åstol 1:43 m.fl.

Expedieras: Samhällsbyggnadsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 93
Dnr 2013/110-739

Remissvar - Antagande av regional handlingsplan 2012-2014 med
särskilt fokus på de mest sjuka äldre
Ärendebeskrivning
En regiongemensam handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland”
är en handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre.
Planen är antagen inom VG-regionen men saknar formell förankring hos de 49
kommunerna. Planen har varit föremål för remissomgång i de fem
vårdsamverkansarenorna, där samtliga kommuner finns representerade, direkt eller
indirekt. Ett gemensamt antagande av planen är en av förutsättningarna för att länets
kommuner och VG-regionen skall få ta del av de statliga stimulansmedel som kan
erhållas utifrån regeringens överenskommelse med SKL (Regeringsbeslut:
S2012/8765/FST)
VästKoms styrelse beslutade den 18 december 2012 att rekommendera de 49
kommunerna i länet att ansluta sig till förslagen i handlingsplanen. Detta som en grund
för samarbetet mellan huvudmännen för att åstadkomma förbättringar för gruppen
”Mest sjuka äldre”. Därigenom ges också kommunerna i länet möjlighet att söka de
statliga stimulansmedel som kan erhållas under 2013 i enlighet med det nationella
avtalet mellan regeringen och SKL.
Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef för Kvalitet och administrationsavdelningen samt
Lena Gilbertsson-Thylén, Vård och äldreomsorgsavdelningen 2013-04-26
Socialnämnden beslutar
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom regional handlingsplan
2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre, med följande reservation:
Punkt 2:2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg, med motivering att de
ekonomiska konsekvenserna under denna punkt inte är utredda.
Omedelbar justering

Expedieras: Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19 (36)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 94
Dnr 2013/111-750

Remissvar - Västbus reviderade riktlinjer 2012 och
Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och Unga
Ärendebeskrivning
Västbus riktlinjer är för kommunerna och regionen i Västra Götaland och handlar om
samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social
problematik.
Målgruppen för riktlinjerna är barn och unga vuxna till och med 20 år med
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, som behöver tvärprofessionell
kompetens från olika verksamheter. Inom målgruppen finns stor spridning vad gäller
problemtyngd och därmed behov av insatser. För barnet är det en rättighet att mötas
med resurser utifrån sina behov.
De ursprungliga riktlinjerna antogs våren 2005. De reviderade riktlinjerna som nu
skall antas hos varje kommun har haft flera remissinstanser där Tjörn har inkommit
med synpunkter.
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig.
Tjänsteutlåtande
Birgitta Harberg, avdelningschef individ- och familjeavdelningen
2013-05-14
Socialnämnden beslutar
ställa sig bakom Västbus reviderade riktlinjer 2012 och
Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och Unga med följande reservation:
Det bör skrivas in i riktlinjerna att brukarmedverkan bör iakttas
Omedelbar justering

Expedieras: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 95
Dnr 2013/108-702

Remissvar - Remiss, begäran om yttrande i ärende rörande
alkoholservering – Fem Knop, Hamngatan 32 i Skärhamn

Ärendebeskrivning
Tillståndsenheten i Göteborgs kommun har inkommit med remiss för yttrande enligt 8
kap 2 § alkohollagen – ansökan om serveringstillstånd. Yttrande begärs enligt 8 kap
17 § alkohollagen.
Socialnämndens arbetsutskott på Tjörns kommun fattade 2009-12-16, § 293 beslut att
lägga över tillståndsgivningen på Tillståndsenheten, socialresursnämnd i Göteborg
stad. Tillståndsenheten har nu inkommit med begäran om yttrande för att kartlägga om
det utifrån nämndens kunskap om det lokala området finns kännedom om
omständigheter som talar emot ansökan, enligt Alkohollag (2010:1622)
8 kap § 17. Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av
andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav
som uppställs i lagen är uppfyllda.
Om sådana omständigheter finns skall dessa redovisas i yttrandet. Av yttrandet bör
framgå om ansökan tillstyrkes eller avstyrkes utifrån det lokala perspektivet.
Socialförvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen kan inte se att det finns några omständigheter utifrån de sociala
aspekterna som talar emot ansökan
Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef Kvalitet- och administrationsavdelningen
2013-05-17
Socialnämnden beslutar
tillstyrker ansökan utifrån det lokala och sociala perspektivet

Omedelbar justering

Expedieras: Tillståndsenheten Box 5282, 402 25 Göteborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 96
Dnr 2013/109-700

Information Översyn av möjligheter att öka intäkter via avgifter
inom Socialnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden 2013 -11-21 § 208 antog sitt budgetdokument 2013, med mål och
styrtal. Ett av målen från kommunfullmäktige var att se över möjligheterna att öka
intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Information
om hur långt utredningen kommit ges muntligt vid dagens möte

Föredragande
Britta Heden, utvecklingsledare
Socialnämnden beslutar
anteckna till protokollet att information lämnats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 97

Dnr 2013/11-730

Redovisning av inrapporterade lex Sarah kvartal 1 2013
Ärendebeskrivning
Varje kvartal ska medicinskt ansvarig sjuksköterska göra en sammanställning till
socialnämnden av inrapporterade lex Sarah. I sammanställningen framgår antal, typ av
missförhållande samt var missförhållandet har skett. Sammanställningen redovisades
under mötet.
Föredragare
Ingegärd Gundersvik, Vård och äldreomsorgsavdelningen
Tjänsteutlåtande
Lena Gilbertsson-Thylén, Äldreboende och Hälso- sjukvård 2013-03-21

Socialnämnden beslutar
informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 98

Dnr 2013/10-710

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enl
4 kap 1 § SoL och 9§ LSS kv 1, 2013
Ärendebeskrivning
Redovisning av kvartalsrapport 1, 2013 av ej verkställda gynnande beslut enl 4 kap 1§
SoL och 9 § LSS.
Inom äldreomsorg har kommunen inga ej verkställda beslut att rapportera,
Funktionshinder har ett verkställt beslut om bostad enl. 9 kap § 9 LSS att rapportera.
Beslutet kommer att verkställdes 2013-01-01
IFO har inga ej verkställda beslut att rapportera
Fördelning över kön: 1 man 0 kvinnor
Rapport upprättad av Malin Schmidt, nämndsekreterare, lämnas till
Socialstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.

Tjänsteutlåtande
Malin Schmidt, nämndsekreterare 2013-03-26

Socialnämnden beslutar
lägga rapporten till handlingarna

Expedieras: Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 99

Information om val av ledamot i socialnämnden (C)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2013-05-02 § 106 entlediga Maria Hult (C) från sitt
uppdrag som ledamot i socialnämnden och utsåg Emelie Holgersson (C) till ordinarie
ledamot i socialnämnden samt Mats Kristensson (C) till ny ersättare.

Socialnämnden beslutar
anteckna till protokollet att information lämnats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 100
Dnr 2012/133 -700

Information om ändring av datum för socialnämndens sammanträde
i september och oktober 2013
Ärendebeskrivning
På grund av ändrade förhållande så har två datum nämndsmöten blivit tvungna att
ställas in och ersatts av ny mötesdag
Socialnämndsmöte den 25 september - Inställt
Socialnämndsmöte den 23 oktober - Inställt

Datum för ny mötestid: 9 oktober kl 17.00 Stora Tjörnsalen

Socialnämnden beslutar
anteckna till protokollet att information lämnats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 101
Dnr 2013/6-750

Redovisning av behandlingshemskostnader mars 2013
Ärendebeskrivning
Genomgång av nämndens beräknade behandlingshemskostnader 2013.
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 102
Dnr 2013/7 -754

Analys försörjningsstöd mars 2013 samt kvartalsrapport
Ärendebeskrivning
Politikerna i Socialnämnden fattade 2012-04-25 § 71 beslut om att man önskar få
redovisning av utbetalt försörjningsstöd som förut, varje månad i form av analys av
försörjningsstöd samt en sammanställning efter varje kvartal. I denna analys redovisas
försörjningsstödet för mars 2013. Aktiviteter/insatser som de som fick försörjningsstöd
på grund av arbetslöshet utan rätt till a-kassa deltog i mars 2013 redovisas.

Tjänsteutlåtande
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen 2013-05-02
Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 103
Dnr 2013/8-725

Redovisning av beslut inom Funktionshinder mars 2013
Ärendebeskrivning
Genomgång av nämndens beräknade kostnader för beslut inom avdelning
Funktionshinder år 2013.
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen
Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28 (36)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-01-30

SN § 104
Dnr 2013/3 -730

Nyckeltal äldreomsorgen april 2013
Ärendebeskrivning
Redogörelse för nyckeltal inom äldreomsorgen för mars och april månad.
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen

Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29 (36)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 105
Dnr 2013/4-730

Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende
Redovisning av verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende,
perioden 2013-03-01 - 2012-04-30.
4 verkställda beslut till äldreboende förelåg vid dagens redovisning
3 verkställt beslut till demensboende förelåg vid dagens redovisning
0 ej verkställda beslut till förelåg vid dagens redovisning

Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 106

Redovisning av fadderbesök
Ärendebeskrivning
Monika Petterson redovisade för besök på Tubberödshus
Thomas Collberg redovisade för besök som han och Louise Marklund gjort på
Västerängs ungdomsboende

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 107
Dnr 2013/2-700

Anmälan av socialnämndens arbetsutskott beslut
2013-05-02 §§ 53-80
Socialnämnden beslutar
Anmälan läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 108
Dnr 2013/1-700

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. 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:

HID 2013.655

SOCIALCHEF
Avtal gällande Närområdesplan 2013 samt Överenskommelse om läkarmedverkan i
den kommunala hälso- och sjukvården 2013 Dnr 2013/112 -701

ÖVRIGT
Anställningsbeslut 117/2013 - 188/2013

DELEGAT

Dnr 2013/84 -704 -Yttrande Ansökan om bygglov för ändrad användning från
vandrarhem till socialt boende på fastigheten
Rönnäng 1:87, Tjörns kommun

Ordförande
Reidun Lorentzon

HID 2013.643

Elisabeth Widskog

Avtal uppdrag till Göteborgs arbetspsykologi AB för att stödja
organisationsförädlingen inom avdelningen för
Kvalitet och Administration

Socialnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 109
Dnr. 2013/9-700

Anmälningsärenden
Till protokollet antecknas inkommande/utgående handlingar.
INKOMNA PROTOKOLL/PROTOKOLLSUTDRAG/
MÖTESANTECKNINGAR

Sammanträdesprotokoll
- Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-21 §68 angående Entledigande av Maria Hult
- Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-21 §68 angående Rapportering av ej
verkställda gynnande biståndsbeslut enl 4 kap 1 § SoL och 9§ LSS kv 4, 2012
- Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-04 §80 Svar på remiss avseende
verksamhetsinriktning och budget år 2014
- Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-04 §82 förslag till GR-medverkan i
ledningsgrupp för samverkan mellan kommunförbunden, Västkom och Västra
Götalandsregionen
- Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-04 §83 angående VästBus, redigerade och
kompletterade riktlinjer
- Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-04 §84 angående Handlingsplan ”Mest sjuka
äldre”
- Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-04 §87 angående Återremitterat ärende Lokalförsörjningsprogram

ÖVRIGA ÄRENDEN
HID 2013.574

Information om ny tillsynsmyndighet - Inspektionen för vård och omsorg

Socialnämnden beslutar
Anmälan enligt förteckning läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 110

Bistånd Kap 4 § 1 SoL, redovisning av stickprov
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2013-02-25 till 2013-03-24
Stickprov nr: 26

Bifall, försörjningsstöd enl 4 kap 1§ SoL

Stickprov nr: 101

Bifall, försörjningsstöd enl 4 kap 1§ SoL

Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-05-22

SN § 111

Bistånd Kap 9 §§ 2-10 LSS, redovisning av stickprov
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2013-01-28 till 2013-02-20

Stickprov nr: 1

Bifall, korttidsvistelse, bifall enl. 9 § 6 LSS

Stickprov nr : 4

Delavslag, personlig ass utökn, bifall enl. 9 § 2 LSS

Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

