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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
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Dan Gustavsson (KD) 
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Gunnel Lundberg (TP) 
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 Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
 Emma Dolonius, nämndsekreterare 
 Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef 
 Lilian Hansson, avdelningschef 
 Juan Navas, avdelningschef 
 Malin Haugen, ekonom §§ 142-150 
 Denice Östlund, ekonom §§ 142-144 
 Pauline Andreasson, personalföreträdare §§ 142-153, 157-161 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med tillägg av informationspunkter.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§143 
 
Information 

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

A. Information om extra nämnd 
Gun Alexandersson-Malm (L) informerar om att det kommer bli en extra nämnd i 
slutet av augusti.  
 

B. Information om Framtidens vårdmiljö (FVM) 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, informerar om processen med FVM, 
som nämnden tog beslut om i mars. Det har nu varit uppe i KS och KF. Det 
kommer att behöva tas ett beslut om begäran om starttillstånd. 
   

C.  Information om lägenheter på Radona 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, och Juan Navas, avdelningschef, 
informerar om lägenheter som hyrts av socialförvaltningen på Radona, där 
kontraktet nu sagts upp.  
 

  
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 
förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§144 
 
Budgetuppföljning 2020 
 
2020/67 
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till maj 2020. 
    

2. Förvaltningen får i uppdrag att på septembernämnden presentera en 
handlingsplan för IFO för att få budget i balans 2020.     
 

3. Förvaltningen får i uppdrag att på septembernämnden redogöra för 
anpassning IFO budget 2021 i paritet med den budget som tilldelats 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 maj 2020 för socialnämnden. 
Socialnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat på -2 711 tkr. 
Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen -9 876 tkr 
Funktionshinder    1 950 tkr  
Äldreomsorgsavdelningen 1 056 tkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     96 tkr  
Gemensamt   4 065 tkr  
varav Nämnden    43 tkr 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Nämnden prognostiserar på helåret en budget i balans. 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning maj 2020 för socialnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ackumulerat resultat per ansvar, maj 2020 
Ekonomitext till nämnd, maj 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-06-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår följande tilläggsyrkande till förvaltningens 
förslag till beslut: 
1. Förvaltningen får i uppdrag på septembernämnden presentera en handlingsplan 

för IFO för att få budget i balans 2020 
2. Förvaltningen får i uppdrag att på septembernämnden redogöra för anpassning 

IFO budget 2021 i paritet med den budget som tilldelats 2020.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§145 
 
Redovisning av resultat för kringtid och valda nyckeltal för 
Familjeteamet, Socialmedicin/MiniMia och Boendestödet 2020 
 
2020/103 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen Kringtid och nyckeltalen 
januari-april 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 
Med stöd av en intern utredning beslutade nämnden i november 2018 om att följa 
utvecklingen av kringtid och nyckeltal inom boendestöd och delar av öppenvården. 
Då beslutades också om att omföra resurser från öppenvården till där den behövdes 
som mest för att få budget 2019 att gå ihop. Sedan beslutet i nämnden har det pågått 
ett mer systematiskt arbete med att planera och effektivisera arbetsuppgifter och 
insatser för att minska kringtiden. Detta arbete har tillsammans med minskade 
personella resurser minskat kringtiden för såväl boendestöd som familjeteamet. 
Boendestödet hade under årets början en låg kringtid på 20-25% men har under 
coronapandemin ökat till 40-50 %. Antal klienter med insatser från boendestödet 
ligger på en fortsatt hög nivå, runt 70 individer. Familjeteamets kringtid har under 
året varit relativt hög. De första månaderna av 2020 har varit krävande med hög 
belastning på barnhandläggarna på myndighetskontoret. För att få verksamheten att 
hålla hög kvalitet trots begränsade resurser har familjebehandlarna under början av 
året avlastat myndighetskontoret med förhandsbedömningar. Arbetet med 
förhandsbedömningar, LVU i hemmet och barnsamtal är administrativt tidskrävande 
och innebär mycket dokumentation.  Familjeteamet har under våren 2020 gått in och 
arbetat när det har saknats handläggare på socialkontoret. 
Den pågående covid-19 pandemin har även den påverkat familjeteamets kringtid. 
Kringtiden för familjeteamet var i april 62 % 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-05-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§146 
 
Redovisning av EY:s rekommendation om verksamhetsgemensam 
behovsanalys 
 
2020/83 
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av behovsanalysen kvartal 1 2020. 
2. Socialnämnden beslutar att vid nästa redovisning ska det vara en fördjupad 

behovsanalys.  
 
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 
Nämnden tog, efter EY:s uppföljningsrapport, i november 2019 beslutet att en 
behovsanalys på avdelningsnivå ska tas fram och redovisas för nämnden kvartalsvis 
under 2020. 

I denna behovsanalys har avdelningen valt att se det ur tre olika perspektiv vilka i 
sig påverkar varandra; behov av insatser vid försörjningsstöd, behov av insatser för 
missbruk, våld i nära relation, psykisk ohälsa och samsjuklighet, samt behov av 
insatser för barn & unga.  
 
Under de senaste 3 månaderna har covid-19 pandemin påverkat hela samhället. 
Naturligt påverkar eller kommer det att påverka Individ- och familjeomsorgen 
under en tid framöver. Det är troligt att det kommer ske en ökning av ansökningar 
till försörjningsstöd. Redan nu märker avdelningen att utflödet från 
försörjningsstödet har minskat. De statliga restriktionerna om att begränsa och 
stänga ner delar av samhället ökar utsattheten hos familjer som har det svårt och 
tider där allt fler lever isolerade och ensamma ökar också riken för 
alkoholmissbruk.  
 
Inom arbetsmarknadsenheten är det viktigt att anpassa insatserna efter såväl grupp- 
som individnivå. På gruppnivå har avdelningen kommit längre än på individnivå 
även om det finns utvecklingsområden även här, med tanke på samhällets 
utveckling såsom nyanländas etablering i arbetslivet. 
 
Arbetet med försörjningsstöd och att stärka människor på väg mot egen försörjning 
påverkar i stor grad människors psykiska mående och risken för 
missbruksproblematik. Att ha svårt med försörjning skapar ett utanförskap som 
drabbar inte bara den arbetslöse utan även dennes familj. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Behovet för våra vuxna klienter är en långsiktig stabilitet på socialkontoret. Detta är 
grunden till att ta fram insatser som är rättssäkra och ge klienterna det stöd som ger 
dem en positiv förändring. Överlag har vi hög kvalitet på våra insatser rörande 
vuxna i ärenden rörande såväl missbruk, psykisk ohälsa som våldsärenden på 
individnivå. Det som avdelningen framförallt ser att det finns brister i idag är 
tillgången på boende för utsatta grupper. Det är också samhälleligt och 
kommunekonomiskt fördelaktigt att arbeta med boendefrågor för marginaliserade 
medborgare.  
 
För att möta upp barn och de ungas behov finns behov av en stabilitet för 
socialsekreterarna inom barn- och familj. Det finns även en stor samhällelig vinst i 
att vara förberedda i det förebyggande arbetet och kunna erbjuda insatser som 
stärker barn och ungas möjligheter att lyckas i livet. 
 
När det gäller familjebehandlingen är klientperspektivet grundläggande för en 
egenbehandling som stärker klienternas förmåga att själva påverka 
familjesituationen. Inom avdelningen pågår ett framgångsrikt arbete med ”Röda 
mattan” som är en insats för att hjälpa hemgången för barn och ungdomar som är 
placerade på institution eller hindra förestående placeringar. Det finns behov av att 
utveckla denna typ av egenbehandlande insatser. 
 
Individ- och familjeomsorgen på Tjörn karakteriserar verksamheterna med stort 
klientfokus och att flexibiliteten anpassas för att möta klientens behov. Denna 
styrka är något som är viktig att ha som bas i en klientdriven verksamhet där 
klientens behov och mål ska ligga till grund för val av insatser. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-05-08 

 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§147 
 
Slutredovisning, WiFi särskilda boenden 
 
2018/121 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner slutredovisningen. 

 
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 
Förvaltningen har installerat accesspunkter för möjlighet till WiFi-uppkoppling i 
kommunens särskilda boenden inom äldreomsorg och funktionshinder. 
Investeringen påbörjades under 2019 och färdigställdes under januari 2020. 
Projektet var budgeterat till 1044 tkr och av dessa användes 698 tkr. Projektet höll 
sig inom budgeterad investeringsram. 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden, § 155 den 13 juni 2018 
Kommunstyrelsen §197 den 31 oktober 2019 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-06-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§148 
 
Uppföljning Livbojen 
 
2020/117 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av Livbojen. 
 

 
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 
Då beslutet om Livbojens nedläggning togs i december 2018, fick Kommunchefen 
ett muntligt uppdrag av Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att Livbojen 
skulle kunna finansieras i en annan form. Den dåvarande processledaren för SOS-
gruppen fick uppdraget att bland annat kontakta kyrkan för att prata om en annan 
finansiering samt för att se om man kunde finansiera Livbojen delvis med SOS-
medlen. Tyvärr föll den processen av olika anledningar. Tidigare bedrev man 
trappan-samtal på Livbojen eftersom kompetensen fanns där bland personalen. 
Samma personal arbetar idag inom familjeteamet. Numera kan man få trappan-
samtal på bistånd och den verkställs av samma personal som numera arbetar på 
familjeteamet.  
 
Tidigare arbetade Livbojen med stödgrupper för barn som bevittnat våld eller lever 
med missbrukande föräldrar, som var Livbojens kärnuppdrag. Idag får eventuellt 
vissa av dessa barn hjälp på Pelikanen, föräldrar ringer själva till Pelikanen, som är 
Stenungsunds motsvarighet till Livbojen. För barn som är i processen kring 
separerande vårdnadshavare eller på väg att separera fick dessa barn stöd tidigare av 
en metod på Livbojen. Metoden heter skilda världar. Den möjligheten skulle skolan 
erbjuda men det var aldrig aktuellt för skolan att erbjuda denna insats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-06-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§149 
 
Ny driftsform av Kvarnbackens restaurang 
 
2020/112 
 
Beslut 
Socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen till septembernämnden för 
en komplettering med utredning av ekonomiska konsekvenser för 
kommunkoncernen. 
 
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 
Socialförvaltningens äldreomsorg önskar ta över driften av Kvarnbackens måltider 
och skapa ett tillagningskök samt en caféservering. Detta skapar möjlighet för 
delaktighet i form av menyplanering samt öppnar möjlighet för anhöriga och vänner 
att äta tillsammans med de boende. Det kan också förväntas minska den upplevda 
ensamheten hos de äldre i Rönnängsområdet då restaurangen kommer öppna upp 
även för dem.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-05-29 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att återremittera ärendet till förvaltningen till 
septembernämnden för en komplettering med utredning av ekonomiska konsekvenser 
för kommunkoncernen.  
 

 
 
 

12



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§150 
 
Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
2020/113 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till förlängning av överenskommelsen för 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård t.o.m. 2021-12-31. 

 
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 
Det övergripande syftet med förslag till förlängning av överenskommelsen mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är inför ställningstagande om ny 
överenskommelse. Den nuvarande överenskommelsen ska följas upp och utvärderas 
i sin helhet både vad det gäller betalansvaret såväl som in- och 
utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård under 2020.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-06-02 

 
 
 
Beslutet skickas till 
info@vastkom.se 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§151 
 
Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer 
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
 
2020/114 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.  
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och ett integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende ger positiva konsekvenser för 
barn och ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet.  
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen anser att ett gemensamt inriktningsdokument är viktigt och 
syftet med ett länsgemensamt inriktningsdokument är att det ska utgöra en 
gemensam grund för kommunernas och Västra Götalandsregionens organiserade 
integrerade arbete. Dokumentet ska underlätta utveckling och kvalitetssäkring.  
 
Målgruppen är personer i alla åldrar med sammansatta behov inom området psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende när behoven behöver tillgodoses genom insatser från 
båda huvudmännen. 
 
Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende riktar sig till ledningsfunktioner inom region och kommuner 
i Västra Götaland. Dokumentet ska underlätta utveckling och kvalitetssäkring för 
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de 
två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras för att hållbarhet ska kunna 
säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas;  
 

- Avtal/överenskommelse gällande uppdrag 
- Organisation 
- Verksamhetens innehåll 
- Uppföljning och utvärdering 

 
Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden ska ställa sig bakom 
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Ärende 13 - Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa  missbruk 
och beroende 
 
Protokollsutdrag §151. Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
 
Tjänsteutlåtande 2020-06-05 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§152 
 
Rapport om tillstånd och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622), lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och tobakslag 
(1993:581) för 2019 
 
2020/115 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av tillståndsenhetens rapport.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun har sedan 2009 ett avtal om att lägga över utredningar enligt 
alkohollagen och tobakslagen på tillståndsenheten, social resursförvaltning i 
Göteborgs stad. Sedan den 1 juli 2019 avser hanteringen enligt tobakslagen istället 
lagen om tobak och liknande produkter. 
En gång per år lämnar tillståndsenheten över en rapport till Tjörns kommun med 
aktuell statistik samt hur arbetet fortskridit det gångna året. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport tillståndsenheten 

Tjänsteutlåtande 2020-06-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§153 
 
Samråd ändring av detaljplan Ishallen, Rönnäng 1:539 
 
2020/116 
 
Beslut 
Socialnämnden har inget att erinra mot ändringen av detaljplanen.  

 
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 
Planändringen syftar till att ändra cirka 25 kvadratmeter allmän platsmark till 
kvartersmark, samt ta bort den prickmark som den allmänna platsmarken i fråga 
omfattas av. Syftet är att möjliggöra byggnationen av en ny och större entré till ishallen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv samråd Ishallen 
Plankarta + planbeskrivning DP Del av Rönnäng 1_539 Ishallen 
Tjänsteutlåtande 2020-06-08 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§154 
 
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel 
med tobaksvaror - Filmrullen i GBG AB (Björholmens Sea Lodge) 
 
2020/122 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ansökan avslås. Skäl till beslutet framgår av i ärendet 
upprättad utredning daterad den 8 maj 2020.  

Sammanfattning 
Filmrullen i GBG AB, org.nr 556431-4838, har ansökt om tillstånd tills vidare för 
detaljhandel med tobaksvaror i Björholmens Sea Lodge, Björholmen 101 i Klövedal 
i enlighet med 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
Kommunen fattar beslut i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och liknande 
produkter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Utredning från Tillståndsenheten daterad den 8 maj 2020 

Tjänsteutlåtande 2020-06-08 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Social resursförvaltning, Tillståndsenheten, Box 5282, 402 25 Göteborg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§155 
 
Redovisning av fadderbesök 2020 
 
2020/13 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga fadderbesök fanns att rapportera 
vid dagens möte.  

Sammanfattning 
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§156 
 
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 maj 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 maj 2020 
Mötesplats Tjörn maj 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-06-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§157 
 
Nyckeltal Äldreomsorgsavdelningen 2020 
 
2020/42 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom 
Äldreomsorgsavdelningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Äldreomsorgsavdelningen för maj 
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 maj 2020 
Fixartjänst maj 2020 
Biståndsbedömda timmar maj 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-06-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§158 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2020 
 
2020/14 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut 
ska redovisas till socialnämnden. 
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
Redovisning av delegeringsbeslut: 
 
2020.542 Ordförandebeslut om en inhyrd sjuksköterska i hemsjukvården, 
Kommunal hälso- och sjukvård 
Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2020/4 
 
2020.551 Beslut om stadigvarande tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror - i 
ICA Supermarket Runes Kållekärr (Matbutiken Kållekärr AB) 
Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2020/5 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§159 
 
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 2020-05-27 §§ 119-127 
SNAU 2020-06-02 §§ 128-136 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§160 
 
Meddelande / Anmälningsärende 2020 
 
2020/16 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 
perioden 2020-05-27 – 2020-06-16. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 
 
2020.586 Beslut KF 2020-06-11 Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn 
 
2020-587 Beslut KF 2020-06-11 §105Antagande av budget 2021 och preliminär 
budget 2022-2023 samt antagande av investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025 
 
2020.588 Budget 2021 Blågrönas förslag 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§161 
 
Meddelande tillsynsmyndigheter 2020 
 
2020/17 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande från 
tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2020-05-27 – 2020-06-16. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§162 
 
Bistånd 4 kap 1 § SoL 
 
 
Beslut 
Redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2020-04-01 till 2020-04-30 sker 
på nämnden i augusti. 
  
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2020-04-01 till 2020-04-30 sker 
på nämnden i augusti. 
 
 

26



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§163 
 
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 
2020-04-01 till 2020-04-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-04-01 till 2020-04-30 
 
Stickprov nr: 49 Bifall, korttidsboende, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 73 Bifall, demensboende, enl 4 kap 1§ SoL  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§164 
 
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 
2020-04-01 till 2020-04-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-04-01 till 2020-04-30 
 
Stickprov nr: 6 Bifall kontaktperson, enl. 9 § 4 LSS   

Stickprov nr: 10 Bifall personlig assistans, enl 9 § 2 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§165 
 
Övriga frågor 

 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts.  

Sammanfattning 
Barbro Leidzén (S) tar upp fråga om hur verksamheten anpassat för covid -19 inför 
sommarsemestern då det är många vikarier som jobbar. Lilian Hansson, 
avdelningschef, informerar om detta.  
 
Anette Johannessen (S) tar upp fråga om familjecentralen samt lokaler i Myggenäs. 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, informerar om detta.  
 
Björn Sporrong (S) tar upp fråga om hur övertid hanteras när personal får jobba 
mycket övertid.  
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