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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Plats och tid

2013-10-09
Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 - 19.45

Beslutande och övriga närvarande se nästa sida

Utses att justera

Thomas Collberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2013-10 -09

Paragrafer

§§ 159- 181

Omedelbar justering

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Malin Schmidt

Ordförande

____________________________________________________________
Reidun Lorentzon (KD)

Justerare

____________________________________________________________
Thomas Collberg (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden §§ 159- 181

Sammanträdesdatum

2013-10-09

Datum för
anslagets uppsättande

2013-10-09

Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslagets nedtagande 2013-11-03

Kommunhuset, socialförvaltningen

Underskrift
_______________________________________________________________
Malin Schmidt
Utdragsbestyrkande

2252222222222525

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (25)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

Beslutande
Reidun Lorentzon (KD), ordf
Ulla-Britt Elkan (M) 1:e vice ordf
Louise Marklund (M)
Gunnemar Olsson (Fp) ej §§ 159-160
Monika Pettersson (Fp)
Björn Möller (M) §§ 159-160
Roland Flykt (KD)
Barbro Johansson (KD)
Mats Kristensson (C)
Robert Bull (S) 2:e vice ordförande
Anette Johansson (Mp)
Anette Johansson (S)
Thomas Collberg (S)
Rikard Larsson (S) ej §§ 159-160

Övriga närvarande
Björn Möller
Malin Schmidt, nämndsekreterare
Elisabeth Widskog, Avdelningschef Kvalitet- och administrationsavd, ej §162
Birgitta Harberg, Individ och familjeavdelningen
Ingegärd Gundersvik, Hälso- och äldreavdelningen, ej §162
Malin Haugen, ekonom, ej §162
Viktoria Azad, Enhetschef Hemsjukvårdschef § 161
Ronny Edvardsson, arbetstagarrepresentant ej §§ 162, 172-181
Lena Gilbertsson-Thylén, enhetschef, arbetsmarknadsenhet §§ 159-161
Christina Fix Gustavsson, gruppledare §§ 159-161
Lotta Johansson, gruppledare §§ 159-161
Tor Haugen , arbetsmarknadskonsulent §§ 159-161
Ulla Rutgersson, gruppledare §§ 159-161

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3253333333332525

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 159

Val av protokollsjusterare
Ärendet
Socialnämnden ska fatta beslut om justerare av dagens mötesprotokoll.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4254444444442525

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 160

Godkännande av dagordning
Ärendet
Socialnämnden ska fatta beslut om att fastställa dagordning.

Socialnämnden beslutar
godkänna dagordningen med följande ändringar:
punkt 22 utgår och återkommer vid nästa nämndsmöte

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (25)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 161

Information från förvaltningen
Ärendet
Förvaltningen informerar nämnden om olika händelser och aktiviteter inom
förvaltningen.
A.

Ny hemsjukvårdschef
Presentation av ny hemsjukvårdschef - Victoria Azad

B.

Information om Tjörns Arbetsmarknadsenhet
Lena Gilbertsson, Tor Haugen, Christina Fix Gustavsson och Lotta Johansson
informerar nämnden om den nya arbetsmarknadsenheten.

C.

Information om Härberget
Birgitta Harberg informerar om nuläget gällande föreläggandet om att
omedelbart stänga och utrymma Härbärget.

D.

Information om chefstjänster inom Individ- och familjeavdelningen
Birgitta Harberg informerar om hur chefstjänsterna är fördelade inom Individoch familjeavdelningen.

E.

Information om Valåsen samt demensriktlinjerna
Ingegärd Gundersvik och Birgitta Harberg informerar om nuläget på Valåsen
samt om hur de nya riktlinjerna inom särskilda boenden kan komma att
påverka Tjörns kommun.

Socialnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna konsekvensbeskrivning och
förslag för hur nedstängningen av Härberget ska hanteras framåt.
2. noterar till protokollet att information enligt ovan förteckning givits.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6256666666662525

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 162

Ansökan till Tingsrätt - Särskild förordnad vårdnadshavare
*sekretess*
Ärendet skyddas av sekretess i enlighet med Offentlighet- och sekretesslagens
bestämmelser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 (25)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 163

Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2013
Dnr 2013/5 -700
Ärendet
Socialförvaltningen redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning augusti
2013 för socialnämnden.
Hälso- och sjukvården totalt visar ett underskott med
Äldreomsorgen totalt visar ett överskott med
Avdelning Funktionshinder totalt visar ett underskott med
Staben totalt visar ett överskott med
Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett underskott med

- 8 tkr
43 tkr
- 627 tkr
3 096 tkr
- 2 620 tkr

För Socialnämnden totalt blir resultatet jan – augusti ett överskott med 88 tkr
Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef Kvalitet- och administration 2013-09-25

Socialnämnden beslutar
1. godkänna Delårsbokslut augusti 2013
2. godkänna redovisningen av budgetuppföljningen
3. fortsättningsvis beakta besparingar och återhållsamhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8258888888882525

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 164

Remissvar om antagande av uppdragsbeskrivning för SIMBAs
politiska styrgrupp
Dnr 2013/147-739
Ärendet
Socialnämnden ska fatta beslut om frågan att ställa sig bakom förslag till
uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska styrgrupp.
Bakgrund
Samordningsguppen har inkommit med förslag om uppdragsbeskrivning för SIMBAs
politiska styrgrupp. Uppdragsbeskrivningen har antagits av SIMBAs politiska
styrgrupp den 30 maj.

Tjänsteutlåtande
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 2013-08-30
Socialnämnden beslutar
ställa sig bakom SIMBAs förslag till uppdragsbeskrivning av SIMBAs politiska
styrgrupp.

Skickas till:
SIMBA, Carina Westerelve

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9259999999992525

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 165

Remissvar om antagande av SIMBAS ordförandeskap år 2014
Dnr 2013/146-739
Ärendet
Socialnämnden ska fatta beslut om frågan att ställa sig bakom förslag till
ordförandeskap år 2014 enligt de förslag som antagits av SIMBAs politiska styrgrupp.
Bakgrund
Samordningsguppen har inkommit med förslag om att ordförandeskapet kvarstår ett år
till i kommunerna för att därefter löpa på två år enligt tidigare beslut. Styrgruppen i
SIMBA har den 30 maj beslutat att ställa sig bakom att ordförandeskapet kan kvarstå
ett år till samt att växlingarna i ordförandeskapet följer mandatperioderna för att
säkerställa en kontinuitet i SIMBA-arbetet.

Tjänsteutlåtande
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 2013-08-30
Socialnämnden beslutar
ställa sig bakom SIMBAs förslag till förlängning av ordförandeskap.

Skickas till:
SIMBA, Carina Westerelve
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 166

Remissvar om höjning av SIMBAS ekonomiska anslag
Dnr 2013/158-701
Ärendet
För 2014 behöver anslagen höjas om SIMBA ska kunna arbeta med förvaltning och
även fortsättningsvis vara en välfungerande samverkansorganisation i hälso- och
sjukvårdsfrågor som utvecklas i takt med tiden. SIMBS samordningsgrupp äskar om 1
550 000 kr för 2014 och att anslaget indexregleras. SIMBAS politiska styrgrupp har
enats om att föreslå respektive nämnder att gemensamt tillskjuta medel motsvarande
1 200 000 kr med en ny fördelning där HSN 4 och kommunerna står för 50% vardera
an ansalget och att kommunernas andel fördelas utifrån invånarantal.
Den nya fördelningen innebär följande ekonomiskt:
Hälso- och sjuvårdsnämnd 4 anslag
600 000
Ale kommuns anslag
150 000
Kungälvs kommuns anslag
228 000
Stenungsunds kommuns anslag
138 000
Tjörns kommuns anslag
84 000
Bakgrund
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansorganisation för Den
Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale. De ekonomiska anslagen från de ingående
vårdgivarna för SIMBA:s drift har ej räknats upp sedan SIMBA bildades, vilket
innebär att nuvarande anslag på 675 000kr/år inte räcker för aktiv förvaltning och
utveckling av den samverkan som idag sker inom SIMBA.
De fyra ingående kommunerna har tillskjutit 75 000 kr vardera och regionen 375 000
per år. Summan har tidigare varit oberoende av antal kommuninnevånare.

Tjänsteutlåtande
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 2013-08-20
Socialnämnden beslutar
anta SIMBA:s politiska styrgrupps förslag om att tillskjuta medel motsvarande 84 000
och att anslaget indexregleras.
ställa sig bakom en ny fördelning där HSN4 och kommunerna står för vardera 50% ,
vardera av anslaget och att kommunernas andel fördelas utifrån invånarantal.

Skickas till:
SIMBA, Carina Westerelve
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11251111111111111111112525

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 167

Ansökan om att bli utförare av hemtjänst/serviceinsatser enligt LOV,
i Tjörns kommun
Dnr 2013/105-732
Ärendet
Extramamman har inkommit med ansökan om att få bli extern utförare av
hemtjänstinsatser/service enligt LOV. Socialnämnden har att ta ställning till om
ansökan kan beviljas.
Bakgrund
I Tjörns kommuns förfrågningsunderlag finns sammanställt krav i syfte att säkerställa
att godkända företag kan leverera tjänster med efterfrågad kvalité och att företaget har
en stabil grund för att vi ska kunna garantera en kontinuitet till brukaren. För att
ansökan ska bli godkänd måste sökanden bli godkänd på samtliga krav enligt
”checklista” för godkännande av utförare.
Ekonom och upphandlingschef har granskat de inkomna handlingarna
och rekommenderar följande: I det uppstartsläge som Extramamman är, så kan inte
ansökan godkännas eftersom kravet på, två referenser och ekonomisk stabilitet med
angivna nyckeltal inte är uppfyllda, samt tacka för ansökan och önska företaget
välkomna att åter ansöka när företaget har kommit längre i sin etablering.
Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef Kvalitet- och administration, 2013-09-17
Socialnämnden beslutar
avslå ansökan från Extramamman om att bli godkänd som extern utförare av
serviceinsatser enligt LOV med motivering att kravet på, två referenser och
ekonomisk stabilitet med angivna nyckeltal inte är uppfyllda.

Skickas till:
Extramamman/Anna Danielsbacka, Flygfältsvägen 29 C, 546 30 Karlsborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 168

Yttrande Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus på
fastigheten SKÅR, Tjörns kommun (Dnr 2013/0434)
Dnr 2013/156 - 704
Ärendet
Tjörns Bostads AB, har inlämnat ansökan om bygglov för uppförande av
flerbostadshus. Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-09-27 begärt socialnämndens
yttrande i ärendet.
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, 2013-09-30
Socialnämnden beslutar
Godkänna förslaget till synpunkter beträffande ansökan om bygglov för uppförande av
flerbostadshus enligt ansökan och översända ovan synpunkter som yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden.

Skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (25)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 169

Sammanställning av till socialförvaltningen inkomna synpunkter för
perioden 1 januari - 30 juni 2013
Dnr 2013/12-700
Ärendet
Förvaltningen redovisar inkomna synpunkter för perioden januari - juni 2013
Bakgrund
Synpunktshanteringen hanterar de till förvaltningen inkomna klagomålen,
synpunkterna och frågorna. De är värdefull information som gör det möjligt att
förbättra kvaliteten på kommunens tjänster och service.
Socialförvaltningen har fortsatt relativt lite inkomna synpunkter. Vi arbetar därför
kontinuerligt med att förtydliga och informera om synpunkts-hanteringen till
verksamheterna, ansvariga, medarbetare, brukare, kunder och kommuninvånare. Med
betoning på dess viktiga betydelse för vårt ständiga förbättringsarbete.
Två gånger om året redovisas en sammanställning till socialnämnden över inkomna
synpunkter till socialförvaltningen.
Tjänsteutlåtande
Ewa-Lena Svensson Personalhandläggare med informationsansvar Kvalitet- och
administration, 2013-09-20

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av inkomna Synpunkter för första halvåret 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 170

Sammanställning av socialförvaltningens verksamheter
sommaren 2013
Dnr 2013/159-700
Ärendet
Förvaltningen redovisar sammanställning för sommaren 2013.
Bakgrund
En gång om året redovisas en sammanställning av socialförvaltningens verksamheter
under sommaren.
Tjänsteutlåtande
Ewa-Lena Svensson Personalhandläggare med informationsansvar Kvalitet- och
administration, 2013-09-30
Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av sammanställningen för sommaren 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 171

Redovisning av behandlingshemskostnader augusti 2013
Dnr 2013/6-750
Ärendet
Redovisning av nämndens beräknade behandlingshemskostnader 2013.
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av behandlingshemskostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 172

Analys försörjningsstöd juli och augusti samt sammanställning för
tredje kvartalet 2013
Dnr 2013/7 -754
Ärendet
Förvaltningen redovisar försörjningsstöd för juli och augusti samt en sammanställning
av tredje kvartalet.
Bakgrund
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 juli och augusti 2013. Aktiviteter/insatser som de som fick
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet utan rätt till a-kassa deltog i juli och augusti
2013 redovisas.

Tjänsteutlåtande
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen 2013-09-26
Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av försörjningsstöd samt sammanställningen av tredje
kvartalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 173

Redovisning av beslut inom Funktionshinder augusti 2013
Dnr 2013/8-725
Ärendet
förvaltningen redovisar för nämndens beräknade kostnader för beslut inom avdelning
Funktionshinder år 2013.
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen
Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av nämndens beräknade kostnader för beslut inom avdelning
Funktionshinder år 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18251818181818181818182525

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-06-19

SN § 174
Dnr 2013/3 -730

Nyckeltal äldreomsorgen augusti 2013
Ärendet
Förvaltningen redovisar för nyckeltal inom äldreomsorgen för augusti 2013.
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen för nyckeltal inom äldreomsorgen för augusti 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 175

Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende
Dnr 2013/4-730
Ärendet
Förvaltningen redovisar verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende,
perioden 2013-08-01 - 2013-09-30.
Sammanfattning
2 verkställda beslut till äldreboende förelåg vid dagens redovisning
2 verkställt beslut till demensboende förelåg vid dagens redovisning
3 ej verkställda beslut förelåg vid dagens redovisning

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende,
perioden 2013-08-01 - 2013-09-30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 176

Redovisning av fadderbesök
Ärendet
Ledamöter redovisar för genomförda fadderbesök.

Ärendet
Inga redovisningar förelåg vid dagens redovisning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 (25)
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 177

Anmälan av socialnämndens arbetsutskott beslut
Dnr 2013/2-700
Ärendet
Anmälan av socialnämndens arbetsutskott beslut
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska anmälas
till socialnämnden.
Anmälan innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
2013-09-04 §§ 149-166
2013-10-02 §§ 167-186

Socialnämnden beslutar
Anmälan läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 178

Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr 2013/1-700
Ärendet
Anmälan av socialförvaltningens och socialnämndens beslut
Bakgrund
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:

ÖVRIGT
Anställningsbeslut 250/2013-309/2013

DELEGAT

Dnr 2013/151

Ordförandebeslut - Avskrivning utökat serv.tillstånd
- Port Sud

Reidun Lorentzon

Dnr 2013/145

Ordförandebeslut gällande Almö Livs - Tjörn Thriathlon

Reidun Lorentzon

Socialnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 179
Dnr. 2013/9-700

Anmälningsärenden
Ärendet
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar.

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

Sammanträdesprotokoll
- Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-26 § 188 Val av ersättare i socialnämnden (KD)
- Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-26 § 175 Rapportering av ej verkställda gynnade
biståndsbeslut enl 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS kv 1, 2013

- Rådet för funktionshinder 2013-09-12 Protokoll utsänt till ledamöter

HID 2013.1018

ÖVRIGA ÄRENDEN
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014, preliminärt
utfall

Socialnämnden beslutar
Anmälan enligt förteckning antecknas till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 180

Övriga bistånd Kap 4 § 1 SoL, Stickprov
Ärendet
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2013-06-01 till 2013-07-31
Stickprov nr: 42

Växelvård,

bifall enl 4 kap 1§ SoL

Stickprov nr: 45

Serviceinsats, bifall enl 4 kap 1§ SoL

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL,
under perioden 2013-06-01 till 2013-07-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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25 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-10-09

SN § 181

Bistånd Kap 9 §§ 2-10 LSS, redovisning av stickprov
Redovisning av bistånd kap 9 §§2-10 LSS, under tiden 2013-06-01 till 2013-07-31

Stickprov nr: 2

Personlig ass, enl. 9 §2 LSS

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av bistånd kap 9 §§2-10 LSS,
under perioden 2013-06-01 till 2013-07-31 .

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avslag

