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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 

Susanne Landgren Jansson (M) §§ 177-209 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (KD) §§175-190 
Annica Johansson (S) 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) 
Elisabeth Halvors (MP) 
Elisabeth Hansson (L) ers Susanne Landgren (M) §§ 175-
176, ers Dan Gustavsson (KD) §§ 191-209 

 
  
Övriga närvarande Elisabeth Hansson (L) §§177-190 
 Thomas Collberg (V) 

Gerhard Bernhardsson (S) 
Christofer Niklasson (TP) 
Inger Larsson Möller (MP) 
Svante Karlsson (S) 
Björn Holm (M) 
 

 
 Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
 Emma Dolonius, nämndsekreterare 
 Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef §§ 175-197 
 Lilian Hansson, avdelningschef §§ 175-179 
 Juan Navas, avdelningschef 
 Linn Leidersdorff, enhetschef § 176 
 Malin Haugen, ekonom §§ 175-190 
 Denice Östlund, ekonom §§ 175-180 
 Per Åkerman, verksamhetskoordinator §§ 175-176 
 Kajs-Marie Ljung, personalföreträdare §§ 175-198 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen tillägg av 
 
Punkt 38 Val av ersättare till Kommunala pensionärsrådet
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§176 
 
Information 

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

 
A. Information om introduktion av vikarier 

Linn Leidersdorff, enhetschef, informerade om introduktion av vikarier, och vad 
som görs annorlunda med anledning av covid-19. 
 

B. Ïnformation om kostnadsanalys jämfört med liknande kommuner ÄO 
Lilian Hansson, avdelningschef, informerade om kostnadsanalys av 
äldreomsorgen jämfört med liknande kommuner - KKiK (Kommuners kvalitet i 
korthet).  
   

C. Information om kostnadsanalys jämfört med liknande kommuner LSS 
Per Åkerman, verksamhetskoordinator, informerade om kostnadsanalys av 
funktionshinder jämfört med liknande kommuner - KKiK (Kommuners kvalitet i 
korthet).  
 

D. Information om kostnadsanalys jämfört med liknande kommuner IFO 
Juan Navas, avdelningschef, och Per Åkerman, verksamhetskoordinator, 
informerade om kostnadsanalys av Individ- och familjeavdelningen - KKiK 
(Kommuners kvalitet i korthet).   
 

E. Information om hur övertid hanteras  
Lilian Hansson, avdelningschef, informerade om hur mycket övertid som tagits ut 
under 2019 och 2020 och hur medarbetarna tar ut det.     
 

F. Information om rutiner vid eventuell stöld på ÄBO/hemtjänst 
Lilian Hansson, avdelningschef, informerade om stölder som varit och rutinerna 
vid stöld.  
  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 
förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§177 
 
Delårsbokslut 2 2020 
 
2020/67 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen per augusti samt 
delårsrapport 2 2020. 

 
Notering till protokollet  
Det har varit en bugg i Hypergene som gör att två parametrar i årsredovisningen inte 
stämmer, dessa är personalomsättning och antalet årsarbetare. 
 
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. De prioriterade målen är i 64 % av målen helt eller i hög grad uppfyllda och 
36% är delvis uppfyllda. 
Inriktningsmålen gäller hela mandatperioden.  
Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning augusti 2020 för socialnämnden. 
Socialnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat på 1,3 mkr 
Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen -13,5 mkr 
Funktionshinder    2,5 mkr 
Äldreomsorgsavdelningen 2,5 mkr 
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,2 mkr 
Gemensamt   10,0 mkr 
varav Nämnden  0,1 mkr 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Nämnden prognostiserar på helåret en positiv avvikelse på 1,0 mkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2 – rapportperiod 2020-08-31 

Tjänsteutlåtande 2020-09-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§178 
 
Återremitterat ärende: Ny driftsform av Kvarnbackens restaurang 
 
2020/112 
 
Beslut 
Socialnämnden skickar ärendet på remiss till TMAB samt Barn- och 
utbildningsnämnden. Svar på remissen önskas senast 2020-10-31.  

 
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 
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 2020-08-19 
 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att ärendet skickas på remiss till TMAB samt 
Barn- och utbildningsnämnden.   
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
TMAB 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§179 
 
Avgifter trygghetslarm 
 
2020/137 
 
Beslut 

1. Att stryka sista meningen i punkten, 7.4   Avgiftshandboken: Avgift för 
trygghetstelefon, som lyder ”Kostnader för trygghetstelefon ingår för de som 
beviljats personlig omvårdnad och serviceinsatsen” 
 

2. Att ändringen börjar gälla från och med nästa avgiftshöjning 2021-02-01. 
 
 
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 
Avgiftshandläggaren har uppmärksammat på sista meningen i punkten 7.4 i 
avgiftshandboken. Kostnader för trygghetstelefon ingår för de som beviljats 
personlig omvårdnad och serviceinsatser. 
 
I sin nuvarande lydelse har den använts så att de som har någon enstaka insats inte 
har debiterats för larmet. 
 
Meningen ska strykas från avgiftshandboken då en person aldrig kan debiteras 
högre avgift än maxtaxan som är ett högkostnadsskydd. Samtliga reduceringar sker 
i maxtaxesystemet och kan aldrig överstiga 2125 kronor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-08-24 
 

 
 
 
 

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§180 
 
Slutredovisning Kroksdals gruppboende 
 
2016/199 
 
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 
Ett LSS-boende har byggts i Skärhamn, Kroksdal. Det består av två byggnader. En 
huvudbyggnad med totalt sex lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalrum 
och en komplementbyggnad på gården för förråd och återvinning. Investeringen 
påbörjades under 2017 och togs i bruk i januari 2018. Projektet var budgeterat till 
22 mkr och den faktiska byggkostnaden blev 23 755 516  kr. Projektet översteg 
budgeterad investeringsram med ca 1,7 mkr. Två orsaker till att investeringen 
översteg den budgeterade ramen var att  

1. Uppräkning och justering av investeringsbelopp i investeringsbudget har 
inte genomförts då projektet skjutits på ett flertal år. Ursprunglig 
investeringskalkyl måste justeras upp med byggprisindex om minst 5 % 
årligen då investeringar skjuts på framtiden. 5 % av 22 mkr motsvarar ca 1,1 
mkr 

2. Under byggnationen gjordes tillägg och ändringar s.k. ätor på ca 500 tkr 
 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 249 den 17 november 2016 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-06-05 
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Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§181 
 
Redovisning av resultat för kringtid och valda nyckeltal för 
Familjeteamet, Socialmedicin/MiniMia och Boendestödet 2020 
 
2020/103 
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen Kringtid och 
nyckeltalen januari-augusti 2020. 

2. Mätning av kringtid och valda nyckeltal för Familjeteamet, 
Socialmedicin/MiniMia och Boendestödet ska permanentas och redovisas 
kvartalsvis. 

3. Redovisningen ska även visa två år tillbaka i tiden. 
 
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.  
 
Under 2019 har det pågått ett systematiskt arbete med att minska kringtiden inom de 
berörda verksamheterna. Kringtiden inom såväl boendestödet som familjeteamet 
fluktuerar månad för månad beroende på kompetenshöjande åtgärder, 
verksamhetsdagar etc. Nämnden har bestämt att fortsätta följa kringtiden och utvalda 
nyckeltal för verksamheterna Boendestöd samt familjeteamet och redovisa dessa för 
nämnden tre gånger under 2020 vid delåren. 
 
Under 2019 hade Boendestödet ett månadssnitt på 33 %. Under 2020 ligger snittet 
för kringtiden för boendestöd på 35 % med en topp i mars vilket beror på restriktioner 
i samband med Covid-19. Kringtidens olika delar har legat stabilt under hela året med 
en ökning av övrig tid och indirekt klienttid samt en minskning av körning i mars-
april. Under sommaren har de olika delarna i kringtiden inte fluktuerat nämnvärt. 
Antal klienter har under året legat kring 65-70 stycken. 
När det gäller familjeteamet är den genomsnittliga kringtiden under 2019 55 % och 
snittet under 2020 ligger nu på samma nivå trots att vi under första halvan av året 
legat högre beroende på högt antal biståndsärenden under utredning, barnsamtal samt 
effekterna av covid-19. Detta skapade hög grad av dokumentation. Kringtiden har 
sedan mars legat kring 40-45 % och det är främst den indirekta tiden och den övriga 
tiden som minskat. Det är fullt naturligt att dessa delar minskar under 
semesterperioderna då utbildningar, verksamhetsmöten, samverkan etc. uteblir eller 
är begränsade. 
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Antal biståndsärenden har sedan mars legat på en stabil nivå med ca 40 
biståndsärenden. Under augusti ser man dock en relativt stor ökning av de mer 
placeringsnära ärendena. 
 
 
Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2017-03-22, § 63 

Socialnämndens beslut 2017-11-15, § 207 

Socialnämndens beslut 2018-04-25, §82 

Socialnämndens beslut 2018-05-15, § 112 

Socialnämndens beslut 2018-06-07 § 140 

Socialnämndens beslut 2018-09-26 § 165 

Socialnämndens beslut 2018-10-24 § 195 

Socialnämndens beslut 2018-11-28 § 214 

Socialnämndens beslut 2019-05-29 § 108 
Socialnämndens beslut 2019-09-18 § 155 
Socialnämndens beslut 2020-01-29 § 8 
Socialnämndens beslut 2020-06-17 § 145 
 
 
 
Beslutsunderlag 
PP kringtid och nyckeltal Boendestöd och familjeteamet  

Tjänsteutlåtande 2020-08-28 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att mätning av kringtid och valda nyckeltal för 
Familjeteamet, Socialmedicin/MiniMia och Boendestödet ska permanentas och 
uppföljas kvartalsvis. 
 
Björn Holm (M) föreslår att redovisningen även ska visa två år tillbaka i tiden.  
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§182 
 
Redovisning av kostnader HVB-hem barn och unga samt 
institutionsvård vuxna missbrukare kvartal 2 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. 

Placeringskostnader för vuxna missbrukare uppgår andra kvartalet 2020 till ca 1300 
tkr vilket är en minskning med ca 140 tkr jämfört med första kvartalet. Antal 
institutionsplacerade vuxna missbrukare har minskat från maj månad och prognosen 
är att det fortsätter minska året ut. 

När det gäller målgruppen unga vuxna 18-20 år har kostnaderna ökat med ca 80 tkr. 
För målgruppen unga vuxna finns i dagsläget inga behov av placeringar från 
september månad. Utöver denna redovisade kostnad har det tillkommit 670 tkr 
första halvåret för placering av tidigare ensamkommande ungdomar som blivit 
svenska medborgare. Dessa placeringar är avslutade och kommer inte belasta det 
andra halvåret. 

När det gäller köpta barnplaceringar är kostnaderna för placeringar för andra 
kvartalet ca 2900 tkr vilket är en minskning med ca 130 tkr jämfört med första 
kvartalet 2020. Prognosen för köpta placeringar barn är att andra halvåret kommer 
att innebära betydligt lägre kostnader än första halvåret. 

 
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 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-08-28 
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§183 
 
Redovisning av processen av att EY:s rekommendation om 
implementering av värdegrunden sker på ett systematiskt sätt 
kvartal 2 2020 
 
2020/84 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av implementeringen av värdegrunden 
andra 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 EYs rapport uppföljning av GAP-analysen 
gjordes slutsatsen att det finns vissa behov av att fortsatt arbeta systematiskt med 
värdegrunden inom Individ- och familjeomsorgen. Under framtagandet av 
värdegrunden samlades avdelningarnas beteenden kopplat till värdegrunden in. Med 
helhetssyn menas att socialförvaltningen utför givna uppdrag effektivt. Rätt insats 
till lägsta möjliga kostnad. Förvaltningens prioriterade mål diskuteras på APT samt 
på de veckovisa ”teamen”. Här reflekteras även hur de enskilda medarbetarna kan 
påverka helheten och hur personliga värderingar och beteenden inte ska styra 
bedömningar. Detta stöttar socialsekreterarna i deras dagliga arbete samt hjälper 
dem att ta rätt beslut, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad. På alla APT inom 
avdelningen finns också en stående punkt rörande budget och ekonomi som belyser 
de ekonomiska ramar som avdelningen ska sträva mot. Grunden i det dagliga 
arbetet ligger i att följa lagen och att balansera kostnadseffektivitet och kvalitet. 
Kundens behov ska stå i fokus och medborgarna ska vara en del i sin egen process. 
I avdelningens ”team” diskuteras kontinuerligt detta förhållningssätt i relation till 
värdegrunden. 
 
Ledordet Respekt innebär att förvaltningen utför uppdragen effektivt utifrån den 
politiskt beslutade budgetramen samt att samtliga medarbetarna visar hänsyn och 
lyssnar till varandras olika uppfattningar fram till beslut. All personal inom individ- 
och familjeomsorgen är medvetna om att arbetet sker i en politisk styrd organisation 
och att socialnämndens delegationsordning är avdelningens ramverk. Politiska 
beslut förankras kontinuerligt i ledningsgruppen av avdelningschef som förmedlas 
vidare av enhetschefer till de olika enheterna och medarbetarna.  
 
I mötet med de vi är till för jobbar Individ- och familjeomsorgen utifrån sekretess 
och tystnadsplikt. Klienterna informeras om sina rättigheter. För ett gott bemötande 
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använder avdelningens medarbetare samtalsmetoder t.ex. MI för att ge respekt och 
ett gott bemötande. För att förstå individers beteende och agerande utifrån känslor 
har ledarna inom IFO gått UGL-utbildning. Detta bidrar till att stärka varandras 
förutsättningar och till en ”feedbackkultur” som skapar ett rakt bemötande som är 
till nytta för de vi är till för, medborgarna. 
 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2019-11-27 § 219 
Socialnämnden 2020-04-29 § 94 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-15 

 
 

 
 

14



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§184 
 
Redovisning av EY:s rekommendation om verksamhetsgemensam 
behovsanalys kvartal 2 2020 
 
2020/83 
 
Beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för en fördjupad behovsanalys på 
oktobernämnden. 

 
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, utefter EYs uppföljningsrapport, i november 2019 beslutet att en 
behovsanalys på avdelningsnivå ska tas fram och redovisas för nämnden kvartalsvis 
under 2020. 

När behovet av stöd till våra medborgare ses ur ett långsiktigt perspektiv är det 
nödvändigt med ett kommunövergripande grepp. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan 
förvaltningen identifiera det som händer i nutid och nära förestående tidsperspektiv. 
Dessa insikter ska vara till hjälp för att utforma insatser som både är 
kostnadseffektiva och kvalitetsmässigt bra för den enskilde. För att skapa en 
kostnadseffektiv och kvalitetsmässig hög individ- och familjeomsorg på Tjörn finns 
behov av långsiktighet i metod och personalstruktur. 

Sedan senaste redovisningen i juninämnden har behovet inte förändrats radikalt utan 
det som framkom där gäller fortfarande. 

De enskilda faktorer som i nuläget påverkar Individ- och familjeavdelningen som 
tidigare inte berörts men bör lyftas fram är; 

- Regionens psykiatri inte tar sitt ansvar inom såväl målgrupperna vuxna som 
barn.  

- Det kommer tydliga signaler från skolan om ett ökat missbruk bland unga. 
Det innebär att MiniMia har behövt öka sin närvaro i skolorna. 

- Migrationsverket ligger efter i sina återansökningar kring ensamkommande 
barn och ungdomar.  

- Flertal ensamkommande ungdomar blir myndiga samtidigt som de blir 
svenska medborgare. 
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- Det finns ett behov att fastställa bostadsansvarsfrågan i kommunen. 
Förvaltningen har lyft frågan tidigare. 

- Ur ett kostnadseffektivt perspektiv finns ett behov av jourfamiljehem i 
närregionen. 

- Det finns ett behov av ett lågtröskelboende i kommunen eller i samverkan 
med närliggande kommuner.  

- Risk för ökat ökad kostnad för försörjningsstöd 2021 

 

Utbrottet av Covid 19 påverkar naturligtvis också socialtjänsten på Tjörn som har 
fått anpassa sina insatser och metoder utifrån folkhälsomyndighetens råd. Ännu har 
det inte synbart påverkat efterfrågan om stöd och hjälp från socialtjänsten förutom 
att utflödet från försörjningsstödet påverkats. 

Det finns dock en risk att de mest utsatta i samhället drabbas extra hårt av denna 
pandemi, vilket i sin tur kan leda till ökat tryck på socialtjänsten. Detta gäller 
förutom försörjningsstöd andra delar av Individ- och familjeomsorgens 
ansvarsområden såsom missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Denna 
insikt har gjort att regeringen i juni gav Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i 
uppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för socialtjänstens 
verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Uppdraget ska redovisas till 
Socialdepartementet senast den 29 januari 2021. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-11 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
en fördjupad behovsanalys på oktobernämnden.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§185 
 
Handlingsplan IFO budget i balans 2020 
 
2020/139 
 
Beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för ett klart åtgärdsförslag för att få budget i 
balans på oktobernämnden. 
 

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 
Individ- och familjeavdelningen har under årets första 8 månader ett underskott med 
ca 13,5 mkr. Den negativa budgetavvikelsen inom IFO beror främst på kostnader 
för placeringar inom vuxen samt barn och unga. Kostnader för placeringar förväntas 
avta något under hösten och målsättningen är att hämta hem en del av det 
uppkomna underskottet. 
 
När det gäller de största enskilda kostnaderna inom individ och familjeavdelningen 
är det placeringskostnader, personalkostnader, försörjningsstöd och lokaler. Av 
dessa kostnader är placeringskostnader mest kostnadsdrivande och svårast att 
kontrollera. Det är också här avdelningen jobbar som mest intensivt med att minska 
kostnaderna. 
 
Anmälningarna/ansökningarna till Individ och familjeomsorgen har de senaste åren 
ökat markant inom såväl barn och unga som vuxna missbrukare. När det gäller 
placeringskostnader har avdelningen de senaste månaderna arbetat aktivt med att 
försöka sänka dessa. Dels genom olika projekt och dels genom specifika strategier 
rörande placeringar. 
 
En specifik strategi som avdelning jobbat efter under året är att kontinuerligt söka 
billigare behandlingsinsatser. De har under året arbetat aktivt med att upparbeta 
egna familjehem och har under året fördubblat dessa från 5 till 10 stycken. På ett 
genomsnitt på ca 6 månader har placeringskostnaderna varit närmare 2 mkr mindre 
än om vi hade använt kontrakterade familjehem. En annan insats som avdelningen 
jobbar med är ”Röda mattan” vilket innebär att förbereda tidig hemgång för 
placerade barn och unga när möjlighet ges. Under året har familjeteamet haft 4 -6 
LVU i hemmet med hjälp av metoden. Detta har minskat kostnaderna med 2000-
6000 kr/ dygn då ungdomarna lyckats att behandlas på hemmaplan.  
 
Under året har avdelningen sjösatt två projekt som nu börjar ge resultat, projekt 
omstart och projekt hemmaplan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Projekt omstart startade i januari och kommer att fortgå året ut. Under första 
halvåret 2020 har tre institutionsplaceringar undvikits. Uppskattningsvis hade 
kostnaden för dessa placeringar legat runt 1 mkr. Vid en SiS-placering hade det 
blivit betydligt dyrare med upp till 4650 kr/dygn. 
 
Under sommaren har ett projekt kring placeringsnära ungdomar, projekt 
hemmaplan, startat. Denna öppenvård ska vara ett komplement till befintlig 
öppenvård i egen regi i syfte att möta ungdomar och familjer dygnets alla 
timmar. Målet är att följa fem ungdomar under fem månader (aug-dec) som är 
placeringsnära eller ska tas hem från placering. Det primära syftet är att under 
nuvarande år arbeta kostnadseffektivt med nämnda ungdomar. Bedömningen är att 
detta projekt minskar kostnaderna för placering med 350 tkr/månad 
 
När det gäller personalkostnader har avdelningen nu sedan sommaren helt avslutat 
alla externa konsulter.  För att täcka uppkomna behov använts befintliga resurser, 
även över enhetsnivå. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-14 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
ett klart åtgärdsförslag för att få budget i balans på oktobernämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§186 
 
Anpassning IFO budget 2021 
 
2020/140 
 
Beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för en presentation av hur budget ska kunna 
hållas i balans 2021 inom individ och familjeomsorgen på oktobernämnden. 
 

 
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 
Individ- och familjeomsorgen har under 2019 och de första 8 månaderna under 
2020 haft en negativ budgetavvikelse. Nyckeltalen i Kolada visar också att vi har 
allt för höga kostnader mot vad vi borde ha utefter de socioekonomiska 
förutsättningarna. Utifrån detta faktum har förvaltningen fått i uppdrag av 
socialnämnden att ge förslag på åtgärder för att få anpassa budgeten 2021 som 
kommer att vara oförändrad från 2020. 
 
Individ- och familjeavdelningen har tillsammans tagit fram åtgärder som ska få 
budget 2021 att vara balanserad utifrån oförändrad budgetram. Åtgärder har tagits 
fram som är kostnadshämmande samt andra åtgärder som är mer strukturanpassade 
som indirekt påverkar det ekonomiska resultatet.  
 
Bland de kostnadshämmande åtgärderna har vi redan under 2020 påbörjat arbetet. 
Det gäller projekt Omstart, projekt hemmaplan och utökning av familjehem. 
Projekt hemmaplan startade augusti 2020 och syftar till att minska 
placeringskostnaderna på placeringsnära barn och unga samt barn och unga som ska 
tas hem från placering. I projektets budgetplan räknar avdelningen med att de drygt 
3000 tkr från placeringar inte behöver inberäknas i budget 2021 och ska kunna ses 
som kostnadshämmande åtgärd.  
 
Ett annat kostnadshämmande projekt är att utveckla arbetet med familjehem. 
Förvaltningen har under 2020 dubblerat antal familjehem från 5 till 10 stycken 
vilket inneburit en kostnadsbesparing på ca 2000 tkr vilket i nuläget vid samma 
volym skulle ge samma kostnadsbesparing 2021.  
 
Förvaltningen vill också utöka familjehem för vuxna missbrukare. Även här innebär 
placeringar på familjehem istället för på institution en besparing på ca 1000 tkr 
baserat på tre placeringar under 6 månader. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Projekt omstarts syfte är att medborgare med pågående drogproblematik ska komma 
hem tidigare från institution eller att placering ska förhindras. Under 2020 är 
bedömningen att tre placeringar undvikits med en kostnadsbesparing på ca 1 mkr 
med hjälp av insatsen. Under 2021 är förhoppningen att projektet ska ha än större 
effekt och förhindra placeringskostnader med 1500 tkr. 
 
Ett annat behov förvaltningen identifierat som kostnadsdrivande är avsaknaden av 
eget/egna jourfamiljehem för barn. Kostnaden för detta har hittills under 2020 
inneburit kostnader på ca 700 tkr. Detta arbete kommer i samverkan med våra 
grannkommuner att påbörjas under hösten 2020. 
 
Rent strukturmässigt är det ett antal saker som planeras inför 2021. De 
strukturmässiga anpassningarna och förändringarna är betydligt svårare att sätta en 
siffra på men underlättar för medarbetarna att göra rätt saker, vid rätt tidpunkt till 
rätt kostnad. 
 
Personalmässigt ska Individ- och familjeavdelningen fortsätta att inte använda 
konsulter om det inte finns särskilda skäl därom. De höga konsultkostnaderna under 
2019 är förutom placeringskostnaderna en stor anledning till det stora 
budgetunderskottet 2019.  Uppstår ett behov av arbetskraft inom organisationen ska 
detta främst lösas med befintliga resurser alternativt timvikarier. Under 2019 
anlitade avdelningen konsulter/inhyrd personal till en kostnad av 5000 tkr (inkl. 
EKB) och fram tills i augusti 2020 är motsvarande siffra 1500 tkr men alla uppdrag 
till konsulterna är nu avslutade. 
 
Individ- och familjeavdelningen kommer månatligen att följa och utvärdera 
utvecklingen av de anpassningsåtgärder som gjorts för att få en budget 2021 i 
balans. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-15 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
en presentation av hur budget ska kunna hållas i balans 2021 inom individ och 
familjeomsorgen på oktobernämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§187 
 
Uppföljning av delegerade beslut socialt andrahandskontrakt jan-
juni 2020 
 
2020/135 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information har getts. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har idag sociala andrahandskontrakt som hyrs ut till familjer och 
enskilda. Socialkontoret under Individ och familjeavdelningen ombesörjer dessa 
lägenheter i samarbete med TBAB. 
 
 
Beslutsunderlag 
TBAB:s arbetsrutiner gällande sociala andrahandskontrakt 

Tjänsteutlåtande 2020-09-01 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§188 
 
Analys försörjningsstöd kvartal 2 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 2020-09-03 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§189 
 
Sammanställning av inkomna synpunkter till socialförvaltningen 
jan-juni 2020 
 
2020/136 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål för 
första halvåret 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 
Synpunktshanteringen (DF Respons) hanterar de till kommunen inkomna 
klagomålen och synpunkterna. De är värdefull information som gör det möjligt 
att förbättra kvaliteten på kommunens tjänster och service. 
 
Vi arbetar kontinuerligt med att förtydliga och informera om 
synpunktshanteringen till verksamheterna, ansvariga, medarbetare, brukare, 
kunder och kommuninvånare. 
 
Inkomna synpunkter är mycket viktiga i förvaltningens ständigt pågående 
förbättringsarbete. Två gånger om året redovisas en sammanställning till 
socialnämnden över inkomna synpunkter till socialförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-08-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§190 
 
Sammanställning avvikelser per enhet 
 
2020/76 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser per enhet för augusti 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. Fyra gånger om året redovisas en sammanställning till 
socialnämnden över inkomna avvikelser till socialförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-02 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§191 
 
Redovisning av Lex Sarah kvartal 2 2020 
 
2020/79 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av Lex Sarah för kvartal 2 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 2 2020 har sju ärenden rapporterats in som Lex Sarah. I tre ärenden 
pågår utredning och fyra ärenden har avslutats på grund av för låg risk eller att 
händelsen tillhört annan lagstiftning. 
 
Från kvartal 1 finns det fyra pågående utredningar är bedömning om anmälan till 
IVO ännu ej gjorts. 
 
Sammanlagt finns det sju ej bedömda Lex Sarah-rapporter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-08-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§192 
 
Redovisning av Lex Maria kvartal 2 2020 
 
2020/80 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av lex Maria för kvartal 2. 

 
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 2 2020. Under kvartal 2 har det inte inkommit någon avvikelserapport om 
händelse inom hälso- och sjukvården som bidragit till utredning och anmälan enligt 
lex Maria. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-08-31 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§193 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 2 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 2 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 
Kommunen hade 14 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 SoL, beslutsdatum 2019-10-28 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-18 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-19 
- Hemtjänst enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-26 
- 9 beslut om dagverksamhet/sysselsättning enligt SoL, där besluten 

verkställts men verkställigheten avbrutits 2020-03-12. 
 
Kommunen hade även ett ärende att rapportera in som gällde särskilt boende för 
äldre enligt SoL, där ärendet avslutats av annan anledning.  
Fördelning för kön: 4 man, 11 kvinna 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-01 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§194 
 
Sammanträdesordning 2021 
 
2020/141 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar sammanträdestider för 2021 enligt: 
Socialnämnd: 
27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 23 september, 
27 oktober, 24 november, 15 december. 
 
Socialnämndens arbetsutskott: 
12 januari, 27 januari, 9 februari, 24 februari, 9 mars, 24 mars, 13 april, 28 april, 11 
maj, 26 maj, 8 juni, 23 juni, 14 juli, 17 augusti, 7 september, 23 september, 12 
oktober, 27 oktober, 9 november, 24 november, 7 december, 15 december. 
 
Socialnämndens presidie:  
12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 11 augusti, 7 september, 12 
oktober, 9 november, 7 december.  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska besluta om sammanträdesordning för socialnämnden och dess 
utskott samt presidie 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-01 
Sammanträden 2021 - Förslag 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§195 
 
Remiss till socialnämnden - Motion från Rikard Larsson (S) om att 
främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 
 
2020/142 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn. 

 
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 
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit med en 
motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, daterad 18 oktober 
2019. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden 
för handläggning. Motionen har remitterats från samhällsbyggnadsnämnden vidare 
till socialnämnden.  Socialnämnden ser positivt på motionens syfte.  
Socialnämnden anser med detta svar remissen besvarad. 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 267 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10 § 177 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk genom Returvaruhus på 
Tjörn 
Svar på remiss SBN - Motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn 
Tjänsteutlåtande 2020-08-28 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§196 
 
Remiss till samtliga nämnder och styrelser: Kommunernas 
klimatlöften 
 
2020/143 
 
Beslut 
Socialnämnden bedömer att nämnden under 2021 kan genomföra dessa klimatlöften: 
nr 1 - Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
nr 3  - Våra nya personbilar är miljöbilar  
nr 12 – Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
nr 13 – Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om dessa fyra klimatlöften.  
 
 
Barnkonventionen 
Barnchecklista Tjörns kommun 

1. Ärendet påverkar/får konsekvenser för/eller på annat sätt berör barn? 

JA Alla har rätt till ett bra klimat 

2.Har barn och ungdomar fått möjlighet att utrycka sin mening? 

NEJ,  

3.Innebär beslutet att hänsyn tagits till barns och ungdomars bästa? 

JA  

4.Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till god hälsa beaktas? 

JA  
 

5.Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och 
ungdomars behov? 

NEJ, gäller för hela befolkningen 
 
 
Sammanfattning 
Det övergripande syftet med remissvaret till Kommunstyrelsen för kommunens 
klimatlöfte är att varje nämnd och styrelse ska bedöma vilka av de 20 olika 
klimatförslagen som respektive nämnd kan genomföra, ensamt eller tillsammans 
med annan nämnd, under 2021 och föreslå Kommunstyrelsen att besluta om. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Socialförvaltningen bedömer att följande klimatlöften kan genomföras under 2021: 

1. Nr 1. - Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
2. Nr 3. - Våra nya personbilar är miljöbilar 
3. Nr 12. - Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
4. Nr 13. - Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet 

och har mål 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2020-08-20  §153 Beslut om remiss Kommunernas klimatlöften 
Tjänsteutlåtande KSAU: Beslut om remiss: Kommunernas klimatlöften 
Bilaga 1 Inbjudan Kommunernas klimatlöften  
Bilaga 2 Kommunernas klimatlöften lista  
Bilaga 3 Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 
Tjänsteutlåtande 2020-09-01 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§197 
 
Starttillstånd FVM 
 
2020/145 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner starttillståndet för Framtidens Vårdinformationsmiljö 
(FVM) 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 
Framtidens vårdinformationsmiljö är hälso- och sjukvårdens nya journalsystem där 
kommuner, vårdcentraler och sjukhus kan hämta, läsa och skriva uppgifter i samma 
system. Införandet av systemet kommer att ske enligt ett specifikt schema med 
södra delen av regionen som första område år 2022 och andra området, västra delen 
av regionen, som Tjörn tillhör implementerar våren 2023. 
  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§198 
 
Riktlinjer Offentligt skyddad anställning 
 
2020/148 
 
Beslut 
Socialnämnden antar riktlinjen för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) 
inom Individ- och familjeavdelningen. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Syftet med riktlinjen är att utveckla åtgärden Skyddat arbete hos offentlig 
arbetsgivare för att på så vis skapa ett flöde och få fler personer ur målgruppen ut i 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden.  
Syftet är även att åtgärden ska vara en del i kommunens missbruksvård förhindra 
återfall och externa institutionsplaceringar.  

Arbetsmarknadsenhetens syfte är att stärka och rusta personer för arbete. Deltagarna 
i arbetsmarknadsenheten står olika långt ifrån arbetsmarknaden och behöver 
individanpassade åtgärder. 

 
Beslutsunderlag 
Riktlinje för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare i Tjörns Kommun 

Tjänsteutlåtande 2020-09-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§199 
 
Redovisning av fadderbesök 2020 
 
2020/13 
 
Beslut 
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte.  

 
Sammanfattning 
Inga fadderbesök fanns att rapportera.  
 
Om det finns möjlighet att ha coronasäkra fadderbesök önskar nämnden göra det. 
Nämnden önskar även få träffa en personalgrupp om möjlighet finns.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§200 
 
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 juni-augusti 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 juni-augusti 2020 
Mötesplats Tjörn juni-augusti 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-09-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§201 
 
Nyckeltal Äldreomsorgsavdelningen 2020 
 
2020/42 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom 
Äldreomsorgsavdelningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Äldreomsorgsavdelningen för 
juni-augusti 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 juni-augusti 2020 
Fixartjänst juni-augusti 2020 
Biståndsbedömda timmar juni-augusti 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-09-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§202 
 
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: 
 
2020.760 Förlängning av avtal med Vardaga Äldreomsorg AB angående drift av 
Klövedals äldreboende 
Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2020/7 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§203 
 
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 2020-08-18 §§ 172-189 
SNAU 2020-09-08 §§ 190-203 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§204 
 
Meddelande / Anmälningsärende 2020 
 
2020/16 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 
perioden 2020-08-25 – 2020-09-22. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 
 
2020.766 Beslut KF 2020-08-27 §125 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om 
nybyggnation av ett äldreboende på nordöstra delen av Tjörn 
 
2020.767 Beslut KF 2020-08-27 §126 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om seniorboende i Myggenäs eller Almösund 
 
2020.768 Beslut KF 2020-08-27 §127 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om att prioritera lokalt producerad mat 
 
2020.769 Beslut KF 2020-08-27 §129 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om digital tjänst för ekonomiskt bistånd 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§205 
 
Meddelande tillsynsmyndigheter 2020 
 
2020/17 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande från 
tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2020-08-25 – 2020-09-22. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. Inga handlingar fanns att anmäla vid dagens möte.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§206 
 
Bistånd 4 kap 1 § SoL 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2020-
05-01 till 2020-05-31. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-05-01 till 2020-05-31 
 
Stickprov nr: 145 Bifall kontaktperson, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 238 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§207 
 
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 
2020-05-01 till 2020-05-31 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-05-01 till 2020-05-31 
 
Stickprov nr: 41 Bifall, omprövning omsorg, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 102 Bifall, omsorgsinsats, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§208 
 
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 
2020-05-01 till 2020-05-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-05-01 till 2020-05-31 
 
Stickprov nr: 3 Bifall daglig verksamhet, enl. 9 § 10 LSS 
 
Stickprov nr: 6 Bifall ledsagarservice, enl 9 § 3 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§209 
 
Övriga frågor 

 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts.  

Sammanfattning 
Barbro Leidzén (S) undrar om det går att få ett organisationsschema över 
socialförvaltningen – Juan Navas ska ta fram ett som sedan mailas ut till nämnden.  
 
Barbro Leidzén (S) undrar över vad det är för brandlarm på våra boenden – 
förvaltningen återkommer med information om detta kommande nämnd.  
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