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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 

Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (KD) 
Annica Johansson (S) 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Elisabeth Halvors (MP) 
Thomas Collberg (V) ers Thord Jansson (SD) 
 

 
  
Övriga närvarande   
 Elisabeth Hansson (L) 

Gerhard Bernhardsson (S) 
Christofer Niklasson (TP) 
Inger Larsson Möller (MP) närvarande via teams  
Svante Karlsson (S) 
 

 
 Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
 Emma Dolonius, nämndsekreterare 
 Juan Navas, avdelningschef 
 Lilian Hansson, avdelningschef §§ 211-225 
 Malin Haugen, ekonom §§ 214-225 
 Maria Samsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 213 
 Pauline Andreasson, personalföreträdare §§ 213-225 
 Emil Holmsten, Tillståndsenheten § 213 
 Izabelle Allguld, Tillsåndsenheten § 213 
 Artemis Svenningsson, Maskrosbarn § 213  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med följande ändring: 
 
Stryks: Punkt 24 ansökan om serveringstillstånd 
 
Tillkom: Punkt 36 Revidering av faddergrupper  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§212 
 
Arbete med målen 2021 

 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att de arbetat med målen 2021. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har en workshop där budgetmålen 2021 diskuterats.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§213 
 
Information 

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

A. Information från Tillståndsenheten    
Emil Holmsten och Izabelle Allguld från Tillståndsenheten i Göteborg, 
informerar om sitt arbete.  
 

B. Information från Maskrosbarn 
Artemis Svenningsson från Maskrosbarn informerar om vad Maskrosbarn och 
deras arbete.  

     
C. Presentation och dialog om förvaltningens rutin i samband med upphörande 

av besöksförbudet på äldreboenden 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Maria Samsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, informerar om förvaltningens rutin i samband med upphörande av 
besöksförbudet på äldreboenden.  

 
D. Information om brandlarm på våra boenden  

Lilian Hansson, avdelningschef, informerar om vad det finns för olika brandlarm 
på våra boenden.  

   
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 
förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§214 
 
Budgetuppföljning 2020 
 
2020/67 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till september 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 
Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning september 2020 för 
socialnämnden. 
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på  
3,0 mkr. 
Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeavdelningen -14,6 mkr 
Funktionshinder    3,3 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 3,5 mkr   
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,3 mkr  
Förvaltningsgemensamt   11,1 mkr  
varav Nämnden    0,1 mkr 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot helårsbudget på 1,0 mkr 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning september 2020 för 
socialnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ackumulerat resultat per ansvar, september 2020 
Ekonomitext till nämnd, september 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-10-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§215 
 
Återremitterat ärende: Redovisning av EY:s rekommendation om 
verksamhetsgemensam behovsanalys kvartal 2, samt redovisning 
kvartal 3 
 
2020/83 
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av behovsanalysen kvartal 2 samt 
kvartal 3. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på novembernämnden 
redogöra för andelen (%) av inkomna anmälningar barn och unga som lett till 
inledda utredningar under 2020 och vad de har resulterat i samt hur många 
dagar utredningarna tagit i snitt.  

3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på novembernämnden 
precisera varför framställan om utökning av socialsekreterare 2022 för 
samverkan inte kan utföras inom befintlig personalstat socialsekreterare för 
att nå samma resultat/effekt som beskrivs. 

4. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på novembernämnden 
precisera framställan utökning behandlare 2022 vuxen och varför det inte 
kan utföras inom befintlig ram t.ex. socialmedicin för att nå samma 
resultat/effekt som beskrivs.  

 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och arbetet med att 
kontinuerligt analysera behoven och val av insatser påverkar och ger positiva 
konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några 
synpunkter i ärendet. 
 
 
Sammanfattning 
Ärendet återremitterades till förvaltningen för en fördjupad behovsanalys på 
oktobernämnden. Förvaltningen har valt att beskriva behoven enligt nedan för de tre 
enheterna som ligger under IFA. Försörjningsstöd/AME, Barn- och ungaenheten 
samt vuxenenheten. 
Dispositionen för barn- och ungagruppen samt vuxengruppen är: 

1. Analys av de behov som bygger på antal inkomna anmälningar/ansökningar 
2018-2019-2020. Antalet barnavårdsanmälningar har under de senaste två 
åren ökat och prognostiseras 2020 landa på 680 anmälningar fördelade på 
180 barn. När det gäller vuxen ökar antalet anmälningar/ansökningar inom 
missbruk med ca 10 % (229 st. september 2020, fördelat på 110 personer på 
helåret) och övriga vuxna med ca 15 % (180 st. september 2020, fördelat på 
60 personer på helåret) jämfört med 2019.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Utifrån analysen preciseras behoven inom respektive enhet både inom ram 
och utom ram. Utom ram visar behov av tillskott av resurser till budget 2022 
För att möta det ökande antal anmälningar/ansökningar finns det behov av: 
 
Barn och unga: Inom ram kommer avdelningen att förlänga projekt 
”Hemmaplan” vars syfte är att identifiera och på hemmaplan arbeta med 
institutionsnära ungdomar. Utom ram finns ett behov av en socialsekreterare 
med fokus på samverkan med folkhälsosamordnare, skola, kultur och fritid 
etc. Totalt finns således behov av en årsarbetare till 2022.  
 
Vuxen: Inom ram kommer projekt ”Omstart” att förlängas vars syfte är att 
arbeta med institutionsnära vuxna missbrukare. En ökad samverkan med 
aktörer inom kommunen, som folkhälsosamordnare och representanter från 
skola, kultur och fritid och utom kommunen som polis ska också ske inom 
ram. Även samlokalisering av socialsekreterare på öppenpsykmottagningen 
för att stärka samverkan kommer att ske inom ram. Utom ram finns ett 
behov av boendekoordinator (samfinansieras TBAB, Integration och 
socialförvaltningen) för att hitta egna boende för att förhindra andra 
kostnader. Det finns även behov av en specialiserad kompletterande 
behandlare vars uppgift att erbjuda hemmaplanslösningar. Totalt finns 
således behov av en årsarbetare behandlare samt del av tjänst till 
boendekoordinator till 2022.  
 

3. Uppföljning och förväntat resultat 
 
Barn och unga: Uppföljning kommer kunna ske genom att vi följer inkomna 
anmälningar från de olika grupperna (skolan, hälsosjukvård, andra 
myndighet, enskild person) så att anmälningar kan minska 2021 med ca 30 
%, vilket motsvarar ca 126 anmälda barn istället för 180. 
 
Vuxen: Det förväntade resultatet för de planerade insatserna inom ram är en 
minskning med 10 % anmälningar missbruk vilket motsvarar 23 
anmälningar/ansökningar samt en minskning av anmälningar psykisk ohälsa 
med 10 % vilket motsvarar 9 anmälningar/ansökningar. 
Den kompletterande behandlaren som ska arbeta med institutionsnära 
klienter (5-10 identifierade klienter) förväntas förhindra 2 placeringar 2022 
(ca 2500 tkr). Aktuella klienter kodas och följs kontinuerligt upp under året 
Avdelningen kommer att följa upp antal tilldelade bostäder och besparingar 
som dessa ger. Avdelningen avser också att följa upp hur 
boendekoordinatorns arbete har genererat bostäder från det privata 
fastighetsbeståndet samt hur många vräkningar av sociala 
andrahandskontrakt. Försörjningsstöd/AME är uppbyggd på liknande sätt 
men utgår utifrån en nulägesbild. Under hösten har gruppen nyanlända som 
gått ur etableringsuppdraget ökat kraftigt, från kvartal två 18 personer till 
kvartal tre 36 personer. Även försörjningsstödstagare av sociala skäl, 
missbruk, psykisk ohälsa m.m. förväntas öka den närmaste tiden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Behov: Gruppen nyanlända som går ut ur etableringen utan egen försörjning 
behöver kartläggas mer men bilden som finns idag är att många står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Som del i Dua (Delegation unga och nyanlända ut i 
arbetet) arbetas med att ta fram jobbspår med språkstöd. Det finns även ett 
samarbete med integration kring gruppen. Bedömningen är att detta till stor 
del kan göras inom ram.  
 
Inför budget 2022 finns behov av 100 % tjänst socialsekreterare som arbetar 
med långtidsarbetslösa utan ersättning från försäkringskassan. 
För varje person där försäkringskassan beviljar sjukersättning minskar 
försörjningsstödet med 100 tkr per person och år. I dagsläget finns det ca 30 
personer som registreras som sjuka. 

 
 

 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019-10-27 § 219 
Socialnämnden 2020-06-17 § 146 
Socialnämnden 2020-09-23 § 184 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår  
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av behovsanalysen kvartal 2 samt 

kvartal 3. 
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på novembernämnden redogöra 

för andelen (%) av inkomna anmälningar barn och unga som lett till inledda 
utredningar under 2020 och vad de har resulterat i samt hur många dagar 
utredningarna tagit i snitt. 

3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på novembernämnden precisera 
varför framställan om utökning av socialsekreterare 2022 för samverkan inte kan 
utföras inom befintlig personalstat socialsekreterare för att nå samma 
resultat/effekt som beskrivs. 

4. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på novembernämnden precisera 
framställan utökning behandlare 2022 vuxen och varför det inte kan utföras inom 
befintlig ram t.ex. socialmedicin för att nå samma resultat/effekt som beskrivs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§216 
 
Redovisning av kostnader HVB-hem barn och unga samt 
institutionsvård vuxna missbrukare kvartal 3 2020 
 
2020/82 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

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

Institutionskostnader för vuxna missbrukare uppgår tredje kvartalet 2020 till ca 600 
tkr vilket är en minskning med ca 700 tkr jämfört med andra kvartalet. Antal 
institutionsplacerade vuxna missbrukare var i september två stycken. 

När det gäller målgruppen unga vuxna 18-20 år har kostnaderna ökat med ca 700 
tkr. Anledningen till denna ökning är en retroaktiv omföring i augusti av placering 
av tidigare ensamkommande ungdomar som blivit svenska medborgare. Ärenden 
som nu är avslutade. Prognosen för fjärde kvartalet är en placering motsvarande 
500-750 tkr.  
När det gäller köpta barnplaceringar är kostnaderna för placeringar för tredje 
kvartalet ca 1600 tkr vilket är en minskning med ca 1300 tkr jämfört med andra 
kvartalet 2020. Prognosen för fjärde kvartalet är en ökning med ca 1000 tkr 
gentemot tredje kvartalet. 

 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019-04-24 §83 
Socialnämnden 2019-09-18 §156 
Socialnämnden 2019-10-30 §185 
Socialnämnden 2020-01-29 §8 
Socialnämnden 2020-04-29 § 93 
Socialnämnden 2020-09-23 § 182 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§217 
 
Redovisning av processen av att EY:s rekommendation om 
implementering av värdegrunden sker på ett systematiskt sätt 
kvartal 3 2020 
 
2020/84 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av implementeringen av värdegrunden 
tredje kvartalet 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 
Socialförvaltningen har antagit en värdegrund. Värdegrunden utgår från tre delar, 
helhetssyn, respekt samt de vi är till för.  I EY:s rapport uppföljning av GAP-analysen 
gjordes slutsatsen att det finns vissa behov av att fortsatt arbeta systematiskt med 
värdegrunden inom Individ- och familjeomsorgen. 
Avdelningen har under tredje kvartalet haft totalt 7 APT. Här har förvaltningens 
prioriterade mål diskuterats och hur de enskilda medarbetarna kan påverka helheten 
samt hur personliga värderingar och beteenden ska underordnas förvaltningens 
värdegrund. 
Under perioden har det genomförts ca 6 team-möten per enhet. Dessa team-möten 
stöttar de enskilda socialsekreterarna i deras dagliga arbete samt hjälper dem att ta 
rätt beslut, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad. Att i det dagliga arbetet balansera 
kostnadseffektivitet och kvalitet utifrån lagens ramar. I det dagliga arbetet finns 
värdegrundens tankar med i alla medarbetarnas handlingar och beslut. 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019-11-27 § 219 
Socialnämnden 2020-04-29 § 94 
Socialnämnden 2020-09-23 § 183 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§218 
 
Återremitterat ärende: Handlingsplan IFO budget i balans 2020 
 
2020/139 
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av handlingsplan IFO budget i 
balans. 

2. Socialnämnden beslutar per omgående anställningsstopp av alla 
anställningsformer inom IFA. Nämndbeslut krävs vid behov.  

3. Socialnämnden beslutar att nämndbeslut krävs vid statliga satsningar inom 
IFA. 

4. Socialnämnden beslutar att förvaltningen varje nämnd informerar om vilka 
restriktioner som gjorts avseende inköp och förbrukningsmaterial.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.  
 
Sammanfattning 
Individ- och familjeavdelningen har under årets första 9 månader en prognos med 
ca -14,5 mkr.  
Trots vidtagna åtgärder (se nedan listade) har avdelningen varit tvungen att 
genomföra vissa placeringar vilket inneburit att kostnaderna ökat ytterligare.  
Att nå en budget 2020 i balans är inte möjligt. Avdelningen gör allt för att förbättra 
resultatet 2020.  
Från augusti har vi vidtagit åtgärderna som visas i punkterna ett till fem, vilket är 
medräknat i septembers prognos. Punkterna sex till åtta är i septembers prognos inte 
inbegripna utan är en förväntad effektivisering resten av året.  
 

- 1. Konferens och utbildningsrestriktion -100 tkr  
- 2. Inköpsrestriktion -200 tkr. All förbrukningsmaterial, inventarier, telefoni 

etc. 
- 3. Ej utnyttja full handledningsbudget -100 tkr 
- 4. Ej ersätta vakanser öppenvård barn sept.-dec -100 tkr 
- 5. Vikariestopp boendestöd - 35 tkr 
- 6. Hemtagningen av missbruksplacering besparing .ca 140 tkr 
- 7. Överföring av ansvarstagande till annan kommun besparing ca 70 tkr 
- 8. Hemtagning av SoL placering psykisk ohälsa 70 tkr 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2020-06-17 § 144 
Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 185 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-05 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår: 
 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av handlingsplan IFO budget i balans. 
2. Socialnämnden beslutar per omgående anställningsstopp av alla 

anställningsformer inom IFA. Nämndbeslut krävs vid behov. 
3. Socialnämnden beslutar att nämndbeslut krävs vid statliga satsningar inom IFA. 
4. Socialnämnden beslutar att förvaltningen varje nämnd informerar om vilka 

restriktioner som gjorts avseende inköp och förbrukningsmaterial. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§219 
 
Återremitterat ärende: Anpassning IFO budget 2021 
 
2020/140 
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av Anpassning budget 2021. 
2. Socialnämnden beslutar per omgående anställningsstopp av alla 

anställningsformer. Nämndbeslut krävs vid behov. 
3. Socialnämnden beslutar att överanställningar fasas ut på ett naturligt sätt 

under året i samband med naturliga avgångar. 
4. Socialnämnden beslutar att nämndbeslut krävs vid statliga satsningar inom 

IFA. 
5. Socialnämnden beslutar att målvärde för kringtid öppenvård ska vara 

barn/unga 30 % och boendestöd 25 %. 
 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar barnen positivt. 
 
Sammanfattning 
Individ- och familjeavdelningen har fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att 
anpassa budget 2021 till den nivå (tilldelad budgetram för IFO) som föreligger 2020 
i balans. De delar där kostnaderna behöver lösas för att få en budget i balans är 
placeringar barn och vuxna samt finansiering av personal utom ram.  
Nedan åtgärder för barn och unga vuxna minskar kostnader med 6700 tkr 

- Aktivt arbeta med kostnadseffektiva placeringsalternativ barn se kolumn H2 
och I2 bilaga– 2500tkr.  

- Förlängning av projekt hemmaplan – minskade kostnader 2200 tkr 
borträknat kostnader för projektet. Kostnaden för projektet är ca 800 tkr och 
finansieras via omföring av medel inom ram se kolumn H2 i bilaga. 

- Öka antal familjehem barn och vuxna missbrukare – minskade kostnader 
2000tkr jämfört med institutionsplaceringar se kolumn I2 i bilaga. 

Nedan åtgärder för vuxna minskar kostnader med ca 3900 tkr 
- Förlänga projekt Omstart – minskade kostnader 1500 tkr borträknat 

kostnader för projektet. Kostnaden för projektet är ca 600 tkr och finansieras 
via omföring av medel inom ram, se kolumn I1 i bilaga. 

- Vid vuxenansökningar till HVB prövas motivationen hos den enskilde först 
på hemmaplan – besparing ca 500 tkr. Vid 2-3 ansökningar om vuxen HVB 
där bereda vården på hemmaplan istället. Detta ska ske i den befintliga 
öppenvården utifrån framtagna riktlinjer ram, se kolumn I1 och J1 i bilaga. 

 
- Vid placeringar Våld i nära relationer omprövas skyddsaspekten 1 

gång/månad för att hitta mer kostnadseffektiva placeringsalternativ – 
besparing uppskattningsvis 200 tkr. Säkerhetsklassificeringens grad 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

påverkar kostnaderna stort. Genom att ompröva hotbilden mer kontinuerligt 
finns större möjlighet att hitta billigare alternativboenden, ram se kolumn J1 
i bilaga. 

- Ny samverkan med TBAB och integration möjliggör lösgörande av 
lägenheter – besparing ca1500 tkr. Med tillgång på lägenheter ökar 
avdelningens möjligheter till hemmaplanslösningar avsevärt. Gäller 
framförallt i målgrupperna Våld i nära, vuxna klienter med missbruk eller 
psykisk ohälsa. Behovet varierar stort men i nedslag idag ser vi att 
avdelningen på helårsbasis kunnat spara in ovan summa ram, se kolumn J1 i 
bilaga. 

- Placering av socialsekreterare 1 gång/vecka på psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen som gör sina ordinarie socialsekreterare uppgifter 
- uppskattningsvis minskade kostnader 200 tkr. Genom personlig kontakt 
och därigenom närmare samarbete kommer arbetssättet att förhindra eller 
ökad belastning på kommunen genom att den placerade soc. sekreteraren 
påtalar Hälso-och sjukvårdsavtalets olika delar samt att socialsekreteraren 
kommer i uppdraget få att hitta fler kostnadshämmande rutiner för 
kommunens räkning, se kolumn J1 i bilaga. 

Personalkostnaderna som överskrider budget inom Individ- och familjeavdelningen 
finansieras idag av statliga medel. Osäkerhet råder om de statliga medlen fortsätter 
from 2021, varför överanställningar fasas ut på ett naturligt sätt under året. Om det 
kommer att beslutas om nya statliga medel får det hanteras utan det blir en 
nivåhöjning av verksamheten. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår: 
 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av Anpassning budget 2021. 
2. Socialnämnden beslutar per omgående anställningsstopp av alla 

anställningsformer. Nämndbeslut krävs vid behov. 
3. Socialnämnden beslutar att överanställningar fasas ut på ett naturligt sätt under 

året i samband med naturliga avgångar. 
4. Socialnämnden beslutar att nämndbeslut krävs vid statliga satsningar inom IFA. 
5. Socialnämnden beslutar att målvärde för kringtid öppenvård ska vara barn/unga 

30 % och boendestöd 25 %. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§220 
 
Analys försörjningsstöd kvartal 3 2020 
 
2020/81 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Socialnämnden har bett om att varje kvartal få en redovisning och analys av hur 
ekonomiskt bistånd har utvecklats.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§221 
 
Redovisning av Lex Sarah kvartal 3 2020 
 
2020/79 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av Lex Sarah för kvartal 3 år 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 
Under kvartal 3 2020 har 3 avvikelser rapporterats in som Lex Sarah. En avvikelse 
har rapporterats in som brist i trygghet och handlade om en brukare med 
demenssjukdom som hade gått hemifrån och inte hittat hem. Brukaren hade en 
GPS-klocka och kunde lokaliseras. En annan avvikelse har rapporterats som brist i 
utebliven serviceinsats och det är nattpersonal som rapporterat att brukare suttit upp 
när de kommit och att kvällen därmed inte lagt personen. Utredningen visar dock att 
personen själv hade önskemål om att få sitta uppe lite längre, men kvällspersonalen 
hade glömt att överrapportera detta till nattpersonal. Dessa två har avslutats utan 
anmälan enligt Lex Sarah till IVO på grund av för låg risk. Den tredje Lex Sarah 
rapporten handlar om ej verkställd insats. Det är en brukare som har beviljad daglig 
verksamhet som på grund av ändrat beslut i transportfrågan inte längre kommer till 
sin dagliga verksamhet. Ansökan om färdtjänst eller annat transportsätt måste ske 
för att brukaren ska komma till sin dagliga verksamhet. Utredningen har avslutats 
utan anmälan enligt Lex Sarah till IVO på grund av för låg risk, men ärendet 
kommer följas upp under oktober månad.  
Av de sju ej bedömda Lex Sarah rapporterna som framkom i redovisning kvartal 2 
har en rapport anmälts vidare till IVO och övriga avslutats utan bedömning utifrån 
för låg risk. Händelsen som anmälts vidare till IVO är brist i kommunikation och 
samverkan vid det skyddsstopp som sattes på Kvarnbackens trygghetsboende i 
april. IVO har återkopplat att socialnämnden har bedömts vidtagit nödvändiga 
åtgärder för att förhindra att en liknande händelse skulle kunna ske igen och har 
därmed avslutat ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-02 

17



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
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§222 
 
Redovisning av Lex Maria kvartal 3 2020 
 
2020/80 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av lex Maria för kvartal 3. 

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 de anmälningar enligt lex Maria som utförts för 
kvartal 3 2020. Under kvartal 3 har det inte inkommit någon avvikelserapport om 
händelse inom hälso- och sjukvården som bidragit till utredning och anmälan enligt 
lex Maria. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§223 
 
Sammanställning avvikelser per enhet 
 
2020/76 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser per enhet för september 
månad 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 
Avvikelsehanteringen (DF Respons) hanterar de i kommunen inkomna 
avvikelserna. Det är värdefull information som gör det möjligt att förbättra 
kvaliteten på kommunens tjänster och service. 
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra, förtydliga och informera om 
avvikelsehanteringen till verksamheterna, ansvariga chefer, medarbetare, brukare, 
kunder och kommuninvånare. 
Inkomna avvikelser är mycket viktiga i förvaltningens ständigt pågående 
förbättringsarbete. Varje månad redovisas en sammanställning till socialnämnden 
över inkomna avvikelser till socialförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§224 
 
Sammanställning av sommarsituationen 2020 för 
socialförvaltningens verksamheter 
 
2020/153 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen om sommarsituationen 2020. 

Sammanfattning 
Förvaltningen rapporterar årligen till socialnämnden en sammanställning över hur 
sommarmånaderna har passerat. Sommaren är den tid på året som kräver mest av 
verksamheterna i form av rekrytering, planering och schemaläggning. Ordinarie 
personal ska beredas semester och flera av socialförvaltningens verksamheter har 
behov av vikarier som ersätter den personal som har semester. Arbetsbelastningen 
inom hemtjänst och hemsjukvård ökar dessutom under sommarmånaderna men 
detta år endast med ett mindre antal sommargäster med hemtjänst/ 
hemsjukvårdsinsatser beviljade av hemkommunen kommer ut till sina sommarhus 
kortare och längre perioder. 
 
Under och inför sommaren 2020 var den största utmaningen att hantera covid-19. 
Det var en aktiv rekrytering och god planering inför sommaren med ett överskott av 
personal främst inom Äldreomsorgen men ändå uppstod vakanser mitt under 
sommaren. När det under denna sommaren blev sjukdomar och/eller avhopp i 
semestertiden, har det inneburit en ökad arbetsbelastning för den personal som 
tjänstgjort, och som orsakat extra kostnader för mertid/övertid. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
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§225 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 3 2020 
 
2020/78 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. 

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 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 
Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde följande: 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men 
verkställigheten avbröts 2019-05-01) 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2019-12-11 
- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-07-08 

Kommunen hade även 8 verkställda beslut att rapportera in. Dessa gällde 
dagverksamhet enligt SoL. 
Fördelning för kön: 4 man, 7 kvinna 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-20 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§226 
 
Remiss från KSAU: Ändring av socialnämndens reglemente med 
anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet m.m 
 
2020/155 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till förändring av 
socialnämndens reglemente. 

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till ändring av 
socialnämndens reglemente med anledning av yttrande över ansökningar till 
hemvärnet mm. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 1 
november 2020.  
I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna kommunens yttrande till 
Försvarsmakten över persons lämplighet att antas till hemvärnet som 
hemvärnssoldat (5 § hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl 
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt förslaget, behålla 
rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 
Även beslutet SN 2020-03-25 § 74 av en sammanslagning av pensionärsrådet och 
rådet för funktionshinderfrågor behöver justeras i en förändring av socialnämndens 
reglemente.  
Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-17, § 189 
 
Beslutsunderlag 
Remissversion, socialnämndens reglemente 
Socialnämndens reglemente med föreslagna markerade ändringar 
TU KSAU Ändring av socialnämndens reglemente med anledning av yttranden över 
ansökningar till hemvärnet m.m. 
Beslut KSAU 2020-09-17 § 189 Beslut om remiss: Ändring av socialnämndens 
reglemente med anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet m.m. 
Tjänsteutlåtande 2020-10-02 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§227 
 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott: Integrationsstrategi 
 
2020/157 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till integrationsstrategi för Tjörns kommun 
och önskar att förvaltningens åsikter beaktas i en slutgiltig version av 
Integrationsstrategi. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
antagande av strategin har positiva effekter för barn och unga. 
 
 
Sammanfattning 
Under 2017 gjordes en genomlysning av integrationsarbetet i Tjörns kommun. 
Syftet var att lägga förslag på hur en framtida organisation kan se ut och svara på 
var verksamhetens organisatoriska tillhörighet ska ligga, huruvida det ska vara en 
samlad eller delad organisation samt vilka arbetsområden som ska ingå.  
Uppdraget resulterade i förslag på framtida organisation samt de uppdrag som ska 
ingå. Förslaget var att skapa en egen avdelning för arbetsmarknad och integration 
under Socialnämndens ansvarsområde. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet för att istället 
arbeta fram en strategi och mål för integrationsarbetet, som ska ligga till grund för 
den framtida organisationen. 

Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i samverkan med 
berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet från förvaltningarnas 
tjänstepersoner, forskning och statistik.    

Integrationsstrategin anger målet för Tjörns kommuns integrationsarbete:  

”Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt minska de 
hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande och att bli en del av det 
svenska samhället”.  

För att uppnå målet har fyra fokusområden identifierats; mottagande och bosättning, 
självförsörjande, integration och samverkan.  

Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag. För en 
lyckad integration krävs långsiktighet, universella och riktade insatser, samverkan 
och ett helhetstänk/koncerntänk utifrån individens/familjens behov. Organisatoriskt 
krävs ett nav som samordnar arbetet för en så sömlös process som möjligt.  

Förslag på vidare arbete är att utifrån de mål som strategin anger ta fram ett nytt 
förslag på organisation som på bästa sätt kan uppfylla målen. Till förslaget på 
organisation bör även en handlingsplan med budget på fördelning av insatser, 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kostnader och ansvar tas fram för att säkerställa att målen uppfylls och att 
integrationsarbetet prioriteras. 

Förslaget på integrationsstrategi skickas nu på remiss till samtliga nämnder och 
styrelser.  

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-12, § 17 
 
Beslutsunderlag 
Integrationsstrategi 2021-2024_ Remissversion 2 
Ekonomikarta  003  fördelning statliga bidrag 
Tjänsteutlåtande KSAU Integrationsstrategi 2021-2024 
Beslut KSAU 2020-09-17 §191 Beslut om remiss: Integrationsstrategi 
Tjänsteutlåtande 2020-10-01 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§228 
 
Remiss till socialnämnden - Antagande av taxa för egenavgifter inom 
färdtjänsten till följd av ny zonstruktur 
 
2020/161 
 
Beslut 
Socialnämnden är positiva till att även individer med funktionsnedsättning som 
ingår i kommunens dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som debiteras 
kostnaderna motsvarande ett månadskort för resor till/från daglig verksamhet. Detta 
ska gälla om de inte kan ta sig med allmänna kommunikationer eller på annat sätt 
kan ta sig till/från sin dagliga verksamhet. 
 
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 
Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta (i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag) att 
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad zonstruktur, 
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens även 

fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med uppräkning med KPI 
(konsumentprisindex), 

3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare. 

Som tillägg har Kommunstyrelsen beslutat att remittera socialnämnden förslag om 
att utreda om även individer med intellektuell funktionsnedsättning som ingår i 
kommunens dagverksamhet ska ingå i den grupp som debiteras kostnaderna 
motsvarande ett månadskort. Remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda 
skyndsamt. 
 
Syftet med LSS-lagstiftningen och dess insatser är att uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med 
funktionsnedsättning. Detta är en målgrupp som för att inte bli marginaliserade 
behöver subventioneras vid nyttjande av färdtjänst till daglig verksamhet. 
Socialförvaltningen anser att funktionshindrade med beviljat färdtjänsttillstånd som 
har beslut om daglig verksamhet bör behandlas som invånare med demens och ska 
ingå i den grupp som debiteras kostnaderna motsvarande ett månadskort för resor 
till/från daglig verksamhet. Detta förutsatt att de inte kan ta sig till den dagliga 
verksamheten via allmänna kommunikationer. 
 
Idag tar sig individerna på våra boenden till den dagliga verksamheten via allmänna 
kommunikationer eller körningar via personal inom funktionshinder. Nuvarande 
transportlösning till och från daglig verksamhet är inte lagenlig och därmed inte en 
hållbar lösning. Antal personer i målgruppen funktionshindrade som kommer vara i 
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behov av färdtjänst, till och från sin dagliga verksamhet, i framtiden kan komma att 
öka. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-17 § 173 
Kommunstyrelsen 2020-10-01 § 202 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2020-09-17 §173 Antagande av taxa för egenavgifter inom 
färdtjänsten till följd av ny zonstruktur 
Beslut KS 2020-10-01 §202 Antagande av taxa för egenavgifter inom färdtjänsten 
till följd av ny zonstruktur 
Beslut SBN §73 2020-03-11 Nya egenavgifter för färdtjänsten till följd av ny 
zonstruktur 
Tjänsteutlåtande KSAU ang antagande taxa för egenavgifter inom färdtjänst 
Förslag 1 egenavgifter 
 
Tjänsteutlåtande 2020-10-20 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§232 
 
Redovisning av fadderbesök 2020 
 
2020/13 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid dagens möte. 

Sammanfattning 
Svante Karlsson (S) redovisade för fadderbesök vid grupp 1 hemsjukvård/hemtjänst 
 
Yvonne Andersson (M) och Dan Gustavsson (KD) redovisade för fadderbesök vid 
grupp 2 äldreboenden. 
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§233 
 
Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 2020 
 
2020/41 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Individ- och 
familjeavdelningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 
för september 2020. Nyckeltalen gäller bland annat följande: Gynnande beslut inom 
särskilt boende LSS verkställda och/eller ej verkställda, samt Mötesplatsen.  
 
Beslutsunderlag 
Verkställda och ej verkställda beslut inom LSS september 2020 
Mötesplats Tjörn september 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-10-20 
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§234 
 
Nyckeltal Äldreomsorgsavdelningen 2020 
 
2020/42 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom 
Äldreomsorgsavdelningen.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Äldreomsorgsavdelningen för 
september 2020. Nyckeltalen gäller bland annat följande: Gynnande beslut inom 
särskilt boende äldreomsorg verkställda och/eller ej verkställda, Biståndsbedömda 
timmar, samt Fixartjänsten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende september 2020 
Fixartjänst september 2020 
Biståndsbedömda timmar september 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-10-20 
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§235 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2020 
 
2020/14 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga delegeringsbeslut fanns att 
redovisa vid dagens möte.  

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 möte fanns inga delegeringsbeslut att redovisa. 
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§236 
 
Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2020 
 
2020/15 
 
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 2020-09-23 §§ 204-216 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§237 
 
Meddelande / Anmälningsärende 2020 
 
2020/16 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 
perioden 2020-09-23 – 2020-10-27. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 
 
2020.903 Beslut KF 2020-09-17 §139 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg kvartal 1 2020 
 
2020.904 Beslut KF 2020-09-17 §141 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
 
2020.905 Beslut KF 2020-09-17 §146 Svar på motion från Benny Andersson (S) 
och Rosalie Sanyang (S) om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund 
 
2020.906 Beslut KF 2020-09-17 §148 Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
personalkontinuitet i hemtjänsten 
 
2020.920 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 
2020 - Förlängning av överenskommelse för samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen 
 
2020.928 Beslut KF 2020-10-15 §154 Antagande av näringslivsstrategi 
 
2020.929 Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035 
 
2020.930 Beslut KF 2020-10-15 §158 Pensionspolicy Tjörns kommun medarbetare 
 
2020.931 Pensionspolicy Tjörns kommun medarbetare   
 
2020.932 Beslut KF 2020-10-15 §165 Förnyat beslut samt utvärdering av digitala 
sammanträden för kommunfullmäktige och nämnder 
 
2020.933 TU - Utvärdering av digitala sammanträden för kommunfullmäktige och 
nämnder samt förslag till fortsatt inriktning 
 
2020-10-14 Protokoll Rådet för funktionshinder 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§238 
 
Meddelande tillsynsmyndigheter 2020 
 
2020/17 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga meddelanden från 
tillsynsmyndigheter inkommit vid dagens möte.  

Sammanfattning 
Inga meddelanden från tillsynsmyndigheter fanns att anmäla till dagens möte.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§239 
 
Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2020-
06-01 till 2020-08-31. 
 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-06-01 till 2020-06-30 
 
Stickprov nr: 35 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 140 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
 
 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-07-01 till 2020-07-31 
 
Stickprov nr: 47 Ta emot inkommen överklagan 
 
Stickprov nr: 255 Bifall livsföring i övrigt, enl 4 kap 1§ SoL 
 
 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-08-01 till 2020-08-31 
 
Stickprov nr: 21 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 154 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§240 
 
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 
2020-06-01 till 2020-08-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-06-01 till 2020-06-30 

 
Stickprov nr: 45 Bifall, serviceinsats, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 110 Bifall, Trygg hemma, enl 4 kap 1§ SoL 
 
 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-07-01 till 2020-07-31 

 
Stickprov nr: 7 Bifall, omprövning service, enl 4 kap 1§ SoL 

 
Stickprov nr: 42 Bifall, Trygg hemma, enl 4 kap 1§ SoL 
 
 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-08-01 till 2020-08-31 

 
Stickprov nr: 83 Bifall, omprövning service, enl 4 kap 1§ SoL 

 
Stickprov nr: 112 Bifall, serviceinsats, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§241 
 
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 
2020-06-01 till 2020-08-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-06-01 till 2020-06-30 

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

Stickprov nr: 3 Bifall personlig assistans, enl 9 § 2 LSS 

 

Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-07-01 till 2020-07-31 
 

Stickprov nr: 1 Bifall korttidsvistelse, enl. 9 § 6 LSS   

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

 

Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-08-01 till 2020-08-31 
 

Stickprov nr: 1 Bifall kontaktperson, enl. 9 § 4 LSS   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§242 
 
Övriga frågor 

 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts.   

Sammanfattning 
Christofer Niklasson (TP) lyfter fråga om förändringar från och med 4 november 
med anledning av Västtrafiks nya zonindelning och att man för vissa resor behöver 
ha to go-appen.  
 
Svante Karlsson (S) lyfter fråga om det finns möjlighet att få tillgång till VSG-
protokoll. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-10-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§243 
 
Revidering av faddergrupper 
 
2020/162 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att personlig assistans flyttas till faddergrupp 4  

 
Sammanfattning 
På grund av en organisationsförändring har det uppmärksammats ett behov att flytta 
personlig assistans till faddergrupp 4.  
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