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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 

Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (KD) 
Annica Johansson (S) via teams 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) via teams 
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) 
Elisabeth Halvors (-) 
 

 
  
Övriga närvarande  
 Elisabeth Hansson (L) 

Thomas Collberg (V) via teams 
Christofer Niklasson (TP) 
Inger Larsson Möller (-) via teams 
Svante Karlsson (S) via teams 
Björn Holm (M) via teams 
 

 
 Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
 Emma Dolonius, nämndsekreterare 
 Lilian Hansson, avdelningschef 
 Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, via teams §§ 274-291 
 Emelie Hildingsson, enhetschef, via teams § 275 
 Ulrika Ivarsson, enhetschef, via teams § 275 
 Maja Hallberg, enhetschef, via teams § 281 
 Pauline Andreasson, personalföreträdare §§ 274-291 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 274 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med tillägg av: 
 
Informationspunkt om självrisk vid stöld 
 
Informationspunkt om coronaläget  
 
Punkt 26 Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§275 
 
Information 
 

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

 
A. Presentation av förslag till ramverk för avvikelser 

Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, visar det förslag till ramverk för avvikelser 
som tagits fram. Avvikelserna ska redovisas på detta sätt varje månad, sedan ska 
nämnden utvärdera efter ett år.  
 

B. Information om självrisk vid stöld 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, informerar om vad som gäller om 
kommunen vill betala ut självrisk vid stöld. Det är endast om man har tillräckliga 
belägg för att det är någon anställd i kommunen som är skyldig som kommunen 
får lov att betala ut medel för självrisk.  

 
C. Information om utkast behovsanalys Vård och omsorgsavdelningen 

Emelie Hildingsson, enhetschef informerar om behovsanalys som gjorts inom 
äldreomsorgen. Denna ska bland annat fungera som vägledning för 
utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Denna fråga tas med till presidiet för 
beredning och tas upp igen på nämnden längre fram. 
 

D. Information om framskjutning driftsstart Kvarnbackens restaurang 
Lilian Hansson, avdelningschef informerar om att driftstarten för Kvarnbackens 
restaurang kommer att vara 1 mars 2021. TMAB önskar att socialförvaltningen 
även levererar mat till Rönnängs äldreboende, denna fråga undersöks nu.  
 

E. Information om coronaläget 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, och Lilian Hansson, avdelningschef, 
informerar om coronaläget i kommunen.  
   

F. Information om medias kritik mot HVB 
Ulrika Ivarsson, enhetschef, informerar om en granskning av HVB-hem som 
SVT gjort. Tjörn använder sig inte av något av de hem som var med i 
granskningen.  

 
G. Information IVO:s kritik mot kommuner och regioner avseende att äldre 

inte fått vård under pandemin 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, informerar om IVO-rapport där journaler 
granskats. Det har granskats bland annat om äldre fått en individuell bedömning 
och om anhöriga gjorts delaktiga i vården.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 
förvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§276 
 
Presentation av organisation Mörbylånga kommun, samt 
konsekvenser av att socialnämnden organiserar på samma sätt 
 
2020/170 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner att informationen om organisation Mörbylånga kommun 
samt ekonomiska konsekvenser av att socialnämnden organiserar på motsvarande 
sätt presenteras i januari 2021. 
 
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 varit kontakt med IFO- chefen i Mörbylånga och de delar gärna 
med sig mer detaljerat hur de är organiserade och de ekonomiska effekterna av 
detta. De har dock inte tid med detta innan årsskiftet. Om det ska kunna presenteras 
något bra och användbart så är det bättre att presentera detta i januari månads 
nämnd. 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-11-25 § 250 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-02 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§277 
 
Information om restriktioner avseende inköp och 
förbrukningsmaterial 
 
2020/139 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner informationen om restriktioner avseende inköp av 
förbrukningsmaterial december 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 
Socialnämnden gav i oktober förvaltningen i uppdrag att till nämnden året ut 
informera om de restriktioner som gjorts gällande inköp. Individ-och 
familjeavdelningen har fortsatt varit restriktiva gällande konferenser och inköp av 
förbrukningsmaterial. Denna ståndpunkt har kommunicerats ut till avdelningens 
enheter. Sedan redovisningen i november har inga specifika restriktioner av inköp 
gjorts. 
 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-10-28 § 215 
Socialnämnden 2020-11-25 § 249 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§278 
 
Timvikarie barn och unga 
 
2020/180 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till tf avdelningschef för individ- och familjeavdelningen att 
göra en behovsbedömning om timvikarie behövs.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och en tillfällig vikarie 
tillsättning av en socialsekreterare kommer att påverka och ge positiva konsekvenser 
för barn och ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i 
ärendet. 
 
Sammanfattning 
Enligt socialnämndens beslut 2020-10-28 § 219, per omgående anställningsstopp av 
alla anställningsformer inom IFA. Nämndbeslut krävs vid behov. 
Individ och familjeomsorgen, barn- och ungdomsenheten arbetar just nu under 
högtryck, då anmälningarna fortsätter att inkomma i ett jämt flöde och där 
komplexiteten av anmälningarna är av bekymmersam karaktär såsom sexuella 
övergrepp. Enheten dras tyvärr med en underbemanning, då en socialsekreterare är 
långtidssjukskriven och kommer eventuellt inte tillbaka förrän nästa år och då på en 
lägre procent. 
 
Barngruppen har idag endast 2,80 utredare och 1 barnsekreterare, Två av utredarna 
är helt nya som i yrket och har ingen erfarenhet av yrket, vilket innebär att de inte 
kan bära samma ärendemängd som en van och erfaren socialsekreterare.  
I dagsläget har samtliga socialsekreterare maxad ärendemängd på sina tjänster, 
samtidigt som de har ofördelade ärenden, därav denna behovsframställan. Antal 
barnärende som just nu är ofördelade är 5 stycken. 
 
Barn- och ungdomsenheten har under 2020 dragit ner bemanningen med 100 % 
utifrån att ensamkommande ärendena har minskat och idag kan hanteras av en 
familjebehandlare i Öppenvården. Enheten har även minskat 
socialsekreterartjänsterna med 20 %, denna besparing gjordes då den nya 1:e 
socialsekreteraren anställdes på 80 %, man kunde då fördela om 20 % från en redan 
befintlig socialsekreterare för att få ihop 100 % 1:e socialsekreterare, därav denna 
minskning för att få budget i balans. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-02 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att socialnämnden uppdrar till tf 
avdelningschef för individ- och familjeavdelningen att göra en behovsbedömning om 
timvikarie behövs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§279 
 
Tillsättning boendestöd 
 
2020/182 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar om ett vikariat som boendestödjare inom Boendestöd med 
80 % tjänstgöringstid under perioden 210101 – 211231.  

 
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 
Socialnämnden beslutar per omgående om anställningsstopp av alla 
anställningsformer inom IFA. Nämndbeslut krävs vid behov. 
 
En medarbetare som har en ordinarie tjänst som stödassistent i Boendestödet 
kommer att vara föräldraledig på heltid under hela 2021. 
 
Boendestödet ger för närvarande stödinsatser till 75 personer. 9 personer väntar på 
att stödet skall inledas. Personalresursen räcker inte till för dem just nu.  
En omfördelning av resurser från myndighetskontoret till boendestödet är inte 
möjlig enligt HR med anledning av att personal inte kan flyttas mellan olika 
avtalsområden inom förvaltningen. 
 
Med en vikarie för den föräldralediga stödassistenten kan arbetet upprätthållas 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-03 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§280 
 
Återbesättning av kuratorstjänst på Socialmedicin/Minimia 
 
2020/183 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att återbesätta en heltid kuratorstjänst på 
Socialmedicin/Minimia från och med 2021-01-01. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och en tillsatt kuratorstjänst 
inom Socialmedicin/Minimia kommer att påverka och ge positiva konsekvenser för 
barn och ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar per omgående om anställningsstopp av alla 
anställningsformer inom IFA. Nämndbeslut krävs vid behov. 
 
En av två kuratorer på Socialmedicin och Minimia säger upp sin tjänst från och med 
2021-01-01 då han går i pension. Kuratorn har varit frånvarande från sin tjänst 
under större delen av 2020 och tjänsten har varit vikariebesatt.  
 
Den översyn som gjorts i vuxenenheten myndighet har inte gett något alternativ till 
en nyanställning. 
 
Med två heltidsanställda kuratorer kan Socialmedicin ge insatser till samtliga 
klienter och fortsätta samverkan med handläggarna inom myndighet, SÖM med 
flera enheter. De har även utrymme att fortsätta både klient- och informationsarbetet 
inom Minimia. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-03 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§281 
 
Vikarie på Arbetsmarknad- och Ekonomiskt biståndsenheten 
 
2020/192 
 
Beslut 
Socialnämnden ger delegation till socialnämndens arbetsutskott att på sitt möte 12 
januari ta beslut om vikarie på arbetsmarknad- och ekonomiskt biståndsenheten. 
Förvaltningen får i uppdrag att till detta möte se över om det istället för att ta in en 
vikarie går att lösa situationen genom att använda sig av de resurser som finns. 
 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och en tillfällig vikarie 
tillsättning av en stödassistent kommer att påverka och ge positiva konsekvenser för 
barn och ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Enligt socialnämndens beslut 2020-10-28 § 219, per omgående anställningsstopp av 
alla anställningsformer inom IFA. Nämndbeslut krävs vid behov.  
 
Arbetsmarknad- och Ekonomiskt biståndsenheten har personalbudget för två 
arbetsmarknadscoacher och en administratör. En av arbetsmarknadscoacherna har 
fått möjligheten att arbeta ett år hos Samordningsförbundet. Detta bedöms vara till 
gagn för Arbetsmarknad- och Ekonomiskt biståndsenheten genom att samverkan 
stärks vilket är positivt för Tjörns kommuns invånare.  För att enheten ska kunna 
fortsätta arbeta med målet om att fler individer ska nå självförsörjning genom rätt 
insats behöver en vikarie anställas. Vikariatet föreslås vara en stödassistent med 
uppgifter riktade mot enklare klientuppgifter men även administrativa delar. 
Anställningen föreslås vara på 75 %.  Att vikariatet föreslås vara en stödassistent 
och inte en arbetsmarknadscoach beror på att den administrativa personal som idag 
finns anställd har möjlighet att ta ett utökat ansvar och göra 
arbetsmarknadscoachuppgifter. Personen har den lokala kännedom som behövs och 
det bedöms vara till verksamhetens bästa att inte ta in någon ny på tjänsten.  
Stödassistentstjänsten föreslås vara på 75 % då de övriga 25 % kommer kunna 
täckas av övertalig personal från annan enhet inom IFA. Vidare omfördelning av 
resurser från myndighetskontoret till arbetsmarknadsverksamheten är inte möjligt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att nämnden ger delegation till 
socialnämndens arbetsutskott att på sitt möte 12 januari ta beslut om vikarie på 
arbetsmarknad- och ekonomiskt biståndsenheten. Förvaltningen får i uppdrag att till 
detta möte se över om det istället för att ta in en vikarie går att lösa situationen 
genom att använda sig av de resurser som finns.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§282 
 
Hyressättning särskilda boenden 
 
2020/178 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen om att förvaltningen under 2021 behöver 
bedriva en djupare utredning med syfte att ta fram en hyresmodell för särskilda 
boenden på Tjörn. Detta ska redovisas senast på socialnämnden i september 2021.  
 
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 
Enligt socialnämndens beslut 2019-11-27 § 216 fick förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheter till ökade hyresintäkter på särskilda boenden. Förvaltningen har 
inte kunnat uppfylla detta uppdrag. Tjörns kommun saknar en hyresmodell för 
särskilda boenden. Hyressättningen bör ske utifrån gällande bruksvärdeshyra för 
motsvarande lägenhet i allmännyttans bostadsbestånd på Tjörns kommun eller när 
sådan jämförelselägenhet samt utifrån en allmän skälighetsbedömning utifrån den 
enskilda lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvaliteter, tillgång till 
allmänna utrymmen, service, närhet, trygghet m.m.  
 
Förvaltningen ämnar att under 2021 göra en djupare utredning för att ta fram en 
hyresmodell för särskilda boenden på Tjörns kommun enligt 
likabehandlingsprincipen för hyressättningen samtidigt som den ska visa 
kommunens möjligheter att höja hyran. 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019-11-27 § 216 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att ärendet ska redovisas senast på 
socialnämnden i september 2021. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§283 
 
Sammanställning avvikelser per enhet 
 
2020/76 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser per enhet för november 
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 2020-12-03 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§284 
 
Budgetuppföljning 2020 
 
2020/67 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till november 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 november 2020 för 
socialnämnden. 
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på  
8,4 mkr. 
Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeavdelningen -14,2 mkr 
Funktionshinder    4,0 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 5,1 mkr   
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,3 mkr  
Förvaltningsgemensamt   13,7 mkr  
 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot helårsbudget på 6,8 mkr. 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning november 2020 för 
socialnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ackumulerat resultat per ansvar, november 2020 
Ekonomitext till nämnd, november 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-11-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§285 
 
Ändring av delegationsordningen 
 
2020/189 
 
Beslut 
Socialnämnden gör följande tillägg till delegationsordningen: 
 
Punkt 10.35 Yttrande till Försvarsmakten över persons lämplighet att antas till 
hemvärnet som hemvärnssoldat 
Lagrum: 5 § hemvärnsförordningen 
Delegat: Förvaltningschef, vidaredelegat Administratör 
Kommentar: Information till socialnämndens arbetsutskott varje halvår  
 
 
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 
Från den 1 januari 2021 kommer socialnämnden ha ansvar för yttranden till 
Försvarsmakten över persons lämplighet att antas till hemvärnet som 
hemvärnssoldat (5 § hemvärnsförordningen). Socialnämnden behöver utse en 
lämplig delegat för denna hantering. Redan idag görs en lämplighetskontroll av 
personen av administratör på socialkontoret genom en sökning i socialregistret. 
Därför är administratör lämplig att vara delegat på dessa yttranden. Information om 
vilka yttranden som gjorts ska lämnas varje halvår till socialnämndens arbetsutskott.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§286 
 
Redovisning av fadderbesök 2020 
 
2020/13 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga fadderbesök fanns att redovisa vid 
dagens möte.  

Sammanfattning 
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§287 
 
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 november 2020. Nyckeltalen gäller bland annat följande: Mötesplatsen 
 
 
Beslutsunderlag 
Mötesplats Tjörn november 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-12-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§288 
 
Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen 2020 
 
2020/42 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Vård och 
omsorgsavdelningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Vård och omsorgsavdelningen för 
november 2020. Nyckeltalen gäller bland annat följande: Gynnande beslut inom 
särskilt boende äldreomsorg verkställda och/eller ej verkställda, gynnande beslut 
inom särskilt boende LSS verkställda och/eller ej verkställda, Biståndsbedömda 
timmar, samt Fixartjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende november 2020 
Verkställda och ej verkställda beslut LSS november 2020 
Fixartjänst november 2020 
Biståndsbedömda timmar november 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-12-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§289 
 
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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§290 
 
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 2020-11-25 §§ 251-261 
SNAU 2020-12-08 §§ 262-274 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§291 
 
Meddelande / Anmälningsärende 2020 
 
2020/16 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 
perioden 2020-11-25 – 2020-12-20. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 
 
2020-11-23 Protokoll FSG 
 
2020-11-26 Protokoll VSG VOA 
 
2020.1027 Beslut KF 2020-11-26 § 197 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg kvartal 2 2020 
 
2020.1031 Beslut KF 2020-12-10 § 222 Sammanslagning av kommunala 
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 
 
2020.1033 Tjänsteutlåtande - Sammanslagning av det Kommunala pensionärsrådet 
och Rådet för funktionshinderfrågor 
 
2020.1032 Antaget Reglemente för rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
 
2020.1029 Beslut KF 2020-12-10 § 223 Ändring av socialnämndens reglemente med 
anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet och sammanslagning av råd 
 
2020.1030 Antaget Reglemente för socialnämnden 
 
2020.1034 Beslut KF 2020-12-10§ 226 Komplettering till taxa för egenavgifter inom 
färdtjänsten 
 
2020.1037 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år 2021 | 
Viktig information från SKR, cirkulär 20.53 
 
2020.1038 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 
2021 | Viktig information från SKR, cirkulär 20:54 
 
2020.1039 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021 | Viktig information från SKR, cirkulär 
20:52
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§292 
 
Meddelande tillsynsmyndigheter 2020 
 
2020/17 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande från 
tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2020-11-25 – 2020-12-20. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§293 
 
Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2020-
10-01 till 2020-10-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-10-01 till 2020-10-31 
 
Stickprov nr: 33 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL 
 
Stickprov nr: 237 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§294 
 
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 
2020-10-01 till 2020-10-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-10-01 till 2020-10-31 
 
Stickprov nr: 28 Avslag äldreboende, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 100 Bifall demensboende, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§295 
 
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 
2020-10-01 till 2020-10-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-10-01 till 2020-10-31 
 
Stickprov nr: 2 Bifall ledsagarservice, enl. 9 § 3 LSS   

Stickprov nr: 5 Bifall personlig assistans, enl 9 § 2 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§296 
 
Övriga frågor 

 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågan lyfts.  
 
 
Sammanfattning 
Svante Karlsson (S) tar upp fråga om faran med bränder hos äldre och hur 
kommunen hanterar detta. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-12-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§297 
 
Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning 
 
2020/193 
 
Beslut 
Socialnämnden har ingenting att anmärka på det nya samarbetsavtalet om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning. 

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 
Till Tjörns kommun har inkommit ett förslag till förändringar i samarbete gällande 
konsumentrådgivning samt budget - och skuldrådgivning som kommunen har med 
Stenungsund, Orust och Lilla Edet. Förslaget innebär att konsumentrådgivning inte 
längre kommer ingå som en del i samarbetet. I och med detta behövs ett nytt 
samarbetsavtal som ska godkännas och beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också att komplettera underlaget med 
tidigare avtal samt att undersöka möjlighet att inhämta yttrande av socialnämnden. 
 
Verksamhetsföreträdaren inom socialförvaltningen anser att förändringen till den 
digitala konsumentrådgivningen fungerar väl. För socialnämnden är stödet enligt 
skuldsaneringslagen det viktigaste. Det har också lett till en lägre kostnad för 
socialnämnden då avdrag för den digitala konsumentrådgivningen kostar mindre än 
att köpa tjänsten av Stenungssunds kommun. De flesta kommuner har sedan en tid 
tillbaka gått över till konsumentrådgivning digitalt och det fungerar bra i de andra 
kommunerna då det är en nationell produkt.  
 
Förvaltningen står därför bakom innehållet i samarbetsavtalet 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-12-10, § 281 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-18 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

29


	Protokoll förstasida
	Beslut SN 2020-12-21
Fastställande av dagordning
	Beslut SN 2020-12-21
Information

	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2020-12-21
Presentation av organisation Mörbylånga kommun, samt konsekvenser av att socialnämnden organiserar på samma sätt
	Beslut SN 2020-12-21
Information om restriktioner avseende inköp och förbrukningsmaterial
	Beslut SN 2020-12-21
Timvikarie barn och unga 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2020-12-21
Tillsättning boendestöd 
	Beslut SN 2020-12-21
Återbesättning av kuratorstjänst på Socialmedicin/Minimia
	Beslut SN 2020-12-21
Vikarie på Arbetsmarknad- och Ekonomiskt biståndsenheten
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2020-12-21
Hyressättning särskilda boenden
	Beslut SN 2020-12-21
Sammanställning avvikelser per enhet
	Beslut SN 2020-12-21
Budgetuppföljning 2020
	Beslut SN 2020-12-21
Ändring av delegationsordningen
	Beslut SN 2020-12-21
Redovisning av fadderbesök 2020
	Beslut SN 2020-12-21
Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 2020
	Beslut SN 2020-12-21
Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen 2020
	Beslut SN 2020-12-21
Anmälan av delegeringsbeslut 2020
	Beslut SN 2020-12-21
Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2020
	Beslut SN 2020-12-21
Meddelande / Anmälningsärende 2020
	Beslut SN 2020-12-21
Meddelande tillsynsmyndigheter 2020
	Beslut SN 2020-12-21
Bistånd 4 kap 1 § SoL
	Beslut SN 2020-12-21
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL
	Beslut SN 2020-12-21
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS
	Beslut SN 2020-12-21
Övriga frågor
	Beslut SN 2020-12-21
Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning

