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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 
Informationspunkt om tidningsartikel gällande Kvarnbacken 
 
Punkt 29 Ansökan om försäljningstillstånd för tobak
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§116 
 
Information 
 

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

A. Information om ungdomssamordnarnas framtida organisering 
Juan Navas, avdelningschef, informerade om att ungdomssamordnarna kommer 
att vara organiserade under kultur och fritid framöver. 
 

B.  Information om personalsituationen inför sommaren 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef,  
informerade om hur rekryteringen av vikarier och personalsituationen ser ut inför 
sommaren.  
 

 
C. Information om Kållekärrs serviceboende 

Lilian Hansson, avdelningschef, informerade om läget med inomhusmiljön på 
Kållekärrs serviceboende. 
 

   
D. Information om tidningsartikel gällande Kvarnbacken 

Lilian Hansson, avdelningschef, och Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, 
informerade om tidningsartikel gällande skyddsstopp på Kvarnbacken. 
  
 
 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 
förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117 
 
Delårsbokslut 1 2020 
 
2020/67 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner delårsbokslut 1 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 
I delårsredovisningen för 2020 redovisas måltal för inriktningsmål och prioriterade 
mål och de flesta mål har delvis uppfyllts och några har nått i hög grad uppfyllt och 
ett mål är redan helt uppfyllt. 
Inriktningsmålen gäller hela mandatperioden.  
Socialnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat på -1 790 tkr. 
Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen -7 729 tkr 
Funktionshinder    1 402 tkr  
Äldreomsorgsavdelningen 285 tkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     78 tkr  
Gemensamt   4 174 tkr  
varav Nämnden    46 tkr 

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

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning april 2020 för 
socialnämnden. 
  
 
 
Beslutsunderlag 
SN Delårsrapport 1 – rapportperiod 2020-04-30 
 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§118 
 
Analys försörjningsstöd kvartal 1 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 2020-05-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§119 
 
Analys AME 
 
2020/109 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  

 
Barnkonventionen 
Barnperspektivet har beaktats och detta påverkar barnen indirekt utifrån dels 
socioekonomiska perspektiv samt tryggheten barnen upplever av att 
föräldrarna/föräldern är självförsörjande 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har bett om att få en redogörelse för hur arbetet inom Individ och 
familjeavdelningens arbetsmarknadsverksamhet i förhållande till covid-19 
situationen. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-05-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§120 
 
Verksamhetsberättelse Konsumentkontoret 2019 
(konsumentrådgivning, samt budget- och skuldrådgivning) 
 
2020/61 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har bett om att varje år få en redovisning av verksamheten 
konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-05-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§121 
 
Grundläggande granskning 2019 
 
2020/77 
 
Beslut 
Socialnämnden lämnar följande svar på den grundläggande granskningen: 
 
Socialnämnden följer rekommendationen att säkerställa att tillräckliga åtgärder 
vidtas vid underskott så att verksamheten bedrivs inom budgetram. 
 
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 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört 
en grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2019. Syftet med 
granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed.  
 
EY bedömer att socialnämnden i allt väsentligt säkerställt en sammanhållen 
styrkedja. EY bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
utifrån de bestämmelser som anges i kommunens reglemente för intern kontroll. 
Nämnden har dokumenterat en riskanalys, antagit en plan för intern kontroll samt 
följt upp den interna kontrollen.  
 
Socialförvaltningen rekommenderas att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas vid 
underskott i verksamheten för att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2019 

Tjänsteutlåtande 2020-05-12 
 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§122 
 
Granskning av inköp och upphandling (EY) 
 
2020/104 
 
Beslut 
Socialnämnden lämnar följande svar på granskningen av inköp och upphandling: 

1. Socialnämnden har säkerställt en intern kontroll utifrån de bestämmelser som 
anges i kommunens reglemente för intern kontroll. 

2. En upphandlingsutbildning har genomförts för alla chefer inom 
socialförvaltningen. 

 
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 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört 
en granskning av inköps och upphandlingsprocessen. Syftet med granskningen har 
varit att bedöma om styrelse och nämnder säkerställer att den interna kontrollen 
inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig samt att bedöma 
efterlevnaden av gällande lagstiftning inom området.  
EY bedömer att socialnämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll och 
efterlevnad av gällande lagstiftning inom området. EY bedömer det som väsentligt 
att socialnämnden säkerställer efterlevnad av lagstiftning och styrdokument 
avseende inköp och upphandling.  
I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till socialnämnden.  
 
 Åtgärder: 

1. Socialnämnden har säkerställt en intern kontroll utifrån de bestämmelser 
som anges i kommunens reglemente för intern kontroll. Nämnden har 
dokumenterat en riskanalys, antagit en plan för intern kontroll samt följt upp 
den interna kontrollen. I förvaltningens internkontrollplan ingår: 
Uppföljning av följsamhet till riktlinjen till inköp- och upphandlings-policyn 
i Tjörns kommun. Kontrollområden för 2020 är framtagna utifrån en 
riskinventering i den egna verksamheten gjord av förvaltningsledningen. 

 
2. Slumpmässiga stickprov på förvaltningens fakturor tas månadsvis vilket 

ingår i internkontrollen.  
 

3. En intern upphandlingsutbildning till alla chefer inom socialförvaltningen 
har genomförts  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Granskning av inköp och upphandling 

Tjänsteutlåtande 2020-05-12 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§123 
 
Remiss från KSAU: Socialdemokraterna och Björn på Tjörn vill att 
kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen 
 
2020/106 
 
Beslut 
Socialnämnden lämnar yttrande enligt nedan: 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av KSAU att svara på inkommen skrivelse från 
Socialdemokraterna och Björn på Tjörn där man föreslår ett antal åtgärder för att 
förstärka äldreomsorgen på Tjörn. 
 
Föreslagna åtgärder kommer nedan gås igenom med tillhörande svar från 
socialnämnden. 
 

1. Socialnämnden får ett extra anslag på minst 5 miljoner kronor för att förstärka 
äldreomsorgen. 

Svar: Socialnämnden behöver den förstärkning som förslaget på minst 5 
miljoner kronor skulle innebära utifrån de extra kostnader verksamheterna har 
haft som följd av Corona. 

2. Kommunens Måltidsbolag skall erbjuda hemleverans av Tjörnlådan till alla 
som är 70+ och som i nuläget sitter i frivillig karantän hemma. Detta utan 
biståndsbedömning. 
 

Svar: Ej socialnämndens fråga att svara på.  
 

3. Inventera behovet hos de äldre som är satta i frivillig karantän och som inte 
är i behov av hemtjänst. 

Svar: Initiativ har tagits av civilsamhället att samordna de volontär 
organisationer och krafter som finns på Tjörn digitalt via en plattform, för att 
hjälpa äldre och riskgrupper med ärenden. Detta resulterade i en samordning på 
webben där man som 70+ eller riskgrupp kan göra en beställning av ärende, ex. 
handla, hämta medicin osv. De äldre kan också önska telefonkontakt. 
Kundcenter kan vara de äldre behjälpliga att lägga in en beställning. Ärendena 
fördelas ut av en volontärsamordnare till volontärsgrupper via en gruppledare. 
Volontärsgrupperna är fördelade på olika delar över ön.  
I dagsläget arbetas det också med att få till ett direktnummer dit de äldre kan 
ringa för att få samtalsstöd direkt utan att behöva lägga en beställning. 
Kommunens del i arbetet är att förmedla information, hitta samverkansvägar, ta 
emot beställningar via kundtjänst (ej utföra) och det är folkhälsostrategen som 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

är kommunens kontaktperson. Tjänsten har kommunicerats på kommunens 
webbplats, facebook, affischer har hängts upp på olika ställen runt om på ön. 
ST-tidningen har också skrivit om det. I nästa nummer av ”Vi på Tjörn” 
kommer ett reportage och här kommer även kontaktuppgifter att finnas.  

 
Kommunen har också undersökt vad det skulle kosta att skicka riktad 
information till alla 70 +. Men då detta kostar ca. 30.000 kr är det inget som 
prioriteras varken ur socialnämndens budget och inte heller ur folkhälsobudget.  
 
Frågan är en central fråga för kommunen som bör ligga under folkhälsorådet 
och övrig kommuncentral verksamhet. 
 

4. Kommunen skall öppna möjligheten för all personal inom Äldreomsorgen 
att gå upp till permanenta heltidstjänster och vid nyanställning erbjuda 
heltid. 

Svar: Projektet ”heltidsresan” pågår och en projektledare är avsatt för att driva 
detta arbete framåt. Det finns även en styrgrupp bestående av politiker och 
tjänstepersoner utsedd för projektet.   

 

5. Socialförvaltningen skall arbeta fram en smittskyddsplan och bygga upp en 
epidemiberedskap som skall gälla för samtliga verksamheter inom 
förvaltningen. 

Svar: I socialförvaltningen följer vi den kommunövergripande pandemiplan och 
har en rutin för Covid-19 som är allmängiltig för även andra smittsjukdomar och 
där smittskyddslagen ingår, rutinen gäller för hela förvaltningen. 

Socialnämnden uppdrar åt äldreomsorgen och kommunal hälso- och sjukvård att 
bygga upp ett beredskapslager av skyddskläder och skyddsutrustning.  

 

6. Socialförvaltningen skall inför framtiden säkerställa en relevant 
vidareutbildning av all äldreomsorgspersonal inom Tjörns kommun. 

Svar: Socialnämnden har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. För att 
uppnå detta krävs det av verksamheterna ett aktivt arbete med att erbjuda 
utbildningar utifrån behov. De insatser som hittills gjort har gett goda effekter 
för varumärket Tjörn, personalomsättning samt sjukfrånvaron. Välbehövlig och 
relevant utbildning planeras fortlöpande under året.  
 

7. Socialförvaltningen skall tillhandahålla ändamålsenliga arbetskläder till all 
äldreomsorgspersonal inom Tjörns kommun. I händelse av smitta även sörja 
för att personalen har skyddskläder och att dessa finns i lager. 

Svar: Det finns en framtagen riktlinje för arbetskläder som följer de lagkrav 
som ställs utifrån AFS 2018:4. De arbetskläder som beställs försöker 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

verksamheterna få att se så ”hemlika” ut som möjligt för undvika att 
verksamheten ska få en institutionell prägel. Socialförvaltningen har ett centralt 
lager för skyddsmaterial i syfte att säkra tillgången vid behov. 
 

8. Socialförvaltningen skall successivt öka bemanningen inom äldreomsorgen 
och införa en bemanningspool för att minimera antalet timvikarier. 

Svar: Det finns redan en bemanningspool idag i äldreomsorgen som arbetar för 
att minimera antalet timvikarier och som täcker upp där behov uppstår i 
verksamheterna till följd av sjukfrånvaro. 

Socialförvaltningen har redan idag förstärkt bemanningspoolen. 

 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-16 § 98 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Socialdemokraterna och Björn på Tjörn  

Tjänsteutlåtande 2020-05-13  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår följande tillägg till förvaltningens förslag till 
yttrande: 
 
Punkt 3: Frågan är en central fråga för kommunen som bör ligga under folkhälsorådet 
och övrig kommuncentral verksamhet.  
 
Punkt 5: Socialnämnden uppdrar åt äldreomsorgen och kommunal hälso- och 
sjukvård att bygga upp ett beredskapslager av skyddskläder och skyddsutrustning. 
 
Punkt 8: Socialförvaltningen har redan idag förstärkt bemanningspoolen. 

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§124 
 
Uppföljning avtal Barnahuset 
 
2019/99 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen Barnahuset. 
 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och ett samverkansavtal med 
Barnahuset Fyrbodal har påverkat och gett positiva konsekvenser för barn och 
ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
I majnämnden 2019 tog Socialnämnden beslut att ingå ett treårigt samverkansavtal 
med Barnahuset Fyrbodal. Det togs också ett beslut om att göra en utvärdering ett år 
efter start. Önskemål från nämnden är dock att redovisa hur Barnahuset har använts 
de första 5 månader. 
 
Sedan första januari 2020 har Barnkonventionen införlivats i socialtjänstlagen. 
Under årets första månader har Barnahuset Fyrbodal varit ett stöd för att ge en 
effektiv och rättssäker handläggning kring ärenden rörande barn.  
 
En gång i veckan har det genomförts konsultativa samråd, med barnahuset och 
representanter från alla socialtjänster i Fyrbodal. Under dessa samråd får vi 
uppdatering i nya förarbeten, lagändringar, samt kan dela kunskap och förslag på 
hur alla kan effektivisera socialtjänstens arbete. Under samråden finns möjlighet att 
lyfta avidentifierade ärenden där barn misstänks vara utsatta för brott. Därefter får 
handläggarna Barnahusets rekommendationer om fortsatt handläggning av ärendet. 
På samråden medverkar även representant från BUP.  
 
Utöver samråden har Tjörns socialtjänst haft ett par rättsliga samråd. Under dessa 
möten träffas socialtjänst, åklagare, polis och samordnare från Barnahuset för att 
effektivisera arbetet kring barnet och handläggningen. Socialtjänsten har även haft 
ett handledningstillfälle för arbetsgruppen via Barnahuset. Detta efter ett psykiskt 
tungt ärende som väckt mycket känslor i arbetsgruppen.  
 
Vid ett tillfälle har barnahuset samordnat ett akut omhändertagande i ett komplext 
ärende. Handläggningen blev där med mer effektiv och i stället för att invänta polis, 
åklagare och andra professioner kunde socialtjänsten ägna sig åt dokumentation och 
möta barnen som var i kris.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2019-05-29 § 109 

 
 
Beslutsunderlag 
Avtalet Fyrbodal 
Tilläggsavtal STO 
Tjänsteutlåtande 2020-05-19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§125 
 
Ansökan om bidrag för 2021 - Bris 
 
2020/100 
 
Beslut 
Socialnämnden lämnar föreningsbidrag med 32 000 kr till Barnens Rätt I Samhället, 
BRIS, region Väst. 

 
Barnkonventionen 
Barnperspektivet har beaktats i verksamhetens arbete.  
 
Sammanfattning 
BRIS är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Den 
ideella organisationen verkar genom privata och offentligas bidrag. Målet med 
BRIS:s verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras 
levnadsvillkor. BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar 
upp till 18 år i Tjörns kommun att anonymt och kostnadsfritt få tala med en vuxen 
och stödjande person. Detta sker genom telefon, mail och chatt. Via telefonsamtal 
kan vuxna få stöd kring funderingar kring barn.  
I mars 2020 inkom ansökan från BRIS region Väst om föreningsbidrag för år 2021 
med 32 000 kr.  
Socialnämnden beviljade 2020 BRIS bidrag med 32 000 kr (det belopp som de 
sökte), och 2019 beviljades BRIS bidrag med 31 930 kr (det belopp som de sökte.) 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från BRIS  

Tjänsteutlåtande 2020-05-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Landgren (M) föreslår att socialnämnden lämnar föreningsbidrag med 
32 000 kr till Barnens Rätt I Samhället, BRIS, region Väst. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
BRIS region Väst  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§126 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd för Brottsofferjouren Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn och Orust - 2020 
 
2020/99 
 
Beslut 
Socialnämnden lämnar ekonomiskt stöd till Brottsofferjouren i Kungälv, 
Stenungsund, Orust och Tjörn med 15 000 kronor. 

 
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 
Den 30 mars 2020 inkom ansökan från Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, 
Orust och Tjörn om 15 000 kr. Tjörns kommun har genom åren lämnat 
föreningsbidrag till Brottsofferjouren. För år 2019 beviljade Tjörns socialnämnd ett 
föreningsbidrag på 10 000 kr.  
 
Socialnämnden ska nu ta ställning till att lämna bidrag till Brottsofferjouren och i så 
fall med vilken summa.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Brottsofferjouren 

Tjänsteutlåtande 2020-05-07 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Landgren (M) föreslår att socialnämnden lämnar ekonomiskt stöd till 
Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn med 15 000 kronor. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Brottsofferjouren 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§127 
 
Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck med placering i Göteborgs stad 
 
2020/105 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar:  
 

- Att ställa sig positiva till att ingå i Göteborgs Regionens  

” Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck med placering i Göteborgs Stad” 
 

- Att bidra med 30.000 kronor årligen till verksamheten.  

- Uppföljning sker på nämnden i januari 2021 

 
Barnkonventionen 
Barnperspektivet har beaktats i ärendet. Det är av central vikt att barn inom detta 
område får rätt hjälp utifrån målgruppens specifika behov. Framförallt inom 
säkerhetsperspektivet men även utifrån barnens egna utvecklingsperspektiv.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad gav stadsledningskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Stadsledningskontorets bedömning i ärendet var 
att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum med säte i Göteborg och 
att framtida avtalsparter i så fall bör omfatta Göteborgsregionens kommuner samt 
samverkande myndigheter. 
 
Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslöt att uppdra åt kommunstyrelsen att 
tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella 
myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
GR:s förbundsstyrelse beslutade att ge styrgruppen för social välfärd och 
styrgruppen för utbildning i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Syftet är att skapa ett stödcentrum i samverkan mellan GR-kommunerna, Västra 
Götalandsregionen och Polisen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck med placering i Göteborgs stad. 
Tjänsteutlåtande 2020-05-19 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§130 
 
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 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§131 
 
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 april 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 april 2020 
Mötesplats Tjörn april 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-05-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§132 
 
Nyckeltal Äldreomsorgsavdelningen 2020 
 
2020/42 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom 
Äldreomsorgsavdelningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Äldreomsorgsavdelningen för 
april 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 april 2020 
Fixartjänst april 2020 
Biståndsbedömda timmar april 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-05-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§133 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2020 
 
2020/14 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga delegeringsbeslut fanns att 
rapportera 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 rapportera.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§134 
 
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 2020-04-29 §§ 89-107 
SNAU 2020-05-12 §§ 108-118 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§135 
 
Meddelande / Anmälningsärende 2020 
 
2020/16 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 
perioden 2020-04-29 – 2020-05-26. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 
 
2020.520 Beslut KSAU 2020-05-14 S§120 Status, förslag från Socialdemokraterna, 
Tjörnpartiet och Björn på Tjörn kring åtgärder för att stötta Tjörns befolkning, 
föreningsliv och näringsliv 
 
2020.521 TU – Svar på skrivelse, åtgärder för att stötta Tjörns befolkning, 
föreningsliv och näringsliv  
 
2020.522 Förslag till beslut åtgärder stötta Tjörns befolkning  
 
2020.523 Protokoll rådet för hälsa och hållbar utveckling 4 maj 2020 
 
2020.531 Beslut KF 2020-05-14 §79 Revidering av fast arvode för socialnämndens 
arbetsutskott under 2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136 
 
Meddelande tillsynsmyndigheter 2020 
 
2020/17 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande från 
tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2020-04-29 – 2020-05-26. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137 
 
Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2020-
03-01 till 2020-03-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-03-01 till 2020-03-31 
 
Stickprov nr: 18 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 76 Bifall långsiktigt boende, enl 4 kap 1§ SoL 
 
 
 

 
 

28



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138 
 
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 
2020-03-01 till 2020-03-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-03-01 till 2020-03-31 
 
Stickprov nr: 7 Bifall, korttidsboende, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 34 Bifall, serviceinsats, enl 4 kap 1§ SoL  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§139 
 
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 
2020-03-01 till 2020-03-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-03-01 till 2020-03-31 
 
Stickprov nr: 6 Bifall kontaktperson, enl. 9 § 4 LSS   

Stickprov nr: 9 Bifall personlig assistans, enl 9 § 2 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§140 
 
Övriga frågor 

 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts.  

 
Sammanfattning 
Gun Alexandersson-Malm (L) tar upp fråga om veckobrev. Istället för att skicka 
veckobrev varje vecka kommer det skickas ett informationsbrev i månaden, mellan 
nämnderna.  
 
Annica Johansson (S) tar upp fråga om statliga medel för att vidareutbilda personal. 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, informerar om detta.   
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