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Gun Alexandersson-Malm (L)

Justerare

_____________________________________________________________
Anette Johannessen (S)

ANSLAG/ BEVIS
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Anslaget tas ner
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Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

____________________________________________________________
Emma Dolonius
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-09-18

Beslutande

Gun Alexandersson-Malm (L) ordf
Susanne Landgren (M)
Yvonne Andersson (M)
Anette Johannessen (S)
Barbro Leidzén (S)
Björn Sporrong (S)
Gunnel Lundberg (TP)
Thord Jansson (SD)
Elisabeth Hansson (L) ers Dan Gustavsson (KD)
Anna Wängborg (MP) ers Tanja Siladji Dahne (MP)
Helge Andersson (S) ers Annica Johansson (S)

Övriga närvarande

Inger Forsberg Bergstam (M)
Thomas Collberg (V)
Gerhard Bernhardsson (S)
Christofer Niklasson (TP)
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef
Emma Dolonius, nämndsekreterare
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef
Juan Navas, avdelningschef
Linn Leidersdorff, enhetschef
Denice Östlund, ekonom
Per Åkerman, verksamhetssamordnare § 157
Pauline Andreasson, personalföreträdare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-09-18
§157

Förslag på kostnadsfördelning ungdomsmottagningen
2019/139
Beslut
1. Socialnämnden godkänner Västra hälso- och sjukvårdsnämndens förslag på
ny modell för kostnadsfördelning för ungdomsmottagningar.
2. Paragrafen är omedelbart justerad.

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
Målet för ungdomspolitiken i Sverige är att alla ungdomar ska ha goda
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Sedan 1/6 2019 är Västra Götalandsregionen huvudman för Tjörns
ungdomsmottagning. Det nuvarande avtalet mellan GR-kommunerna och Västra
hälso- och sjukvårdsnämnden löper ut 2019-12-31. Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden presenterade i juni 2019 ett nytt förslag på ny
kostnadsfördelning för ungdomsmottagningar. För att det nya förslaget ska fungera
krävs det att alla kommuner i nämndområdet ställer sig bakom modellen.
Förhandlingarna av de nya avtalen behöver starta i september.
Beslutsunderlag
Mötesanteckningar från samlad diskussion om modell för kostnadsfördelning för
ungdomsmottagningar
Presentation av modell för kostnadsfördelning
Helårsstatistik 2018 alla UM
Årsredovisning för beställd primärvård 2018
Tjänsteutlåtande 2019-08-28

Beslutet skickas till
agneta.lindkvist@vgregion.se.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-09-18
§168

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
2018/173
Beslut
1. Socialnämnden beslutar att översända tjänsteutlåtandet till IVO som eget
yttrande.
2. Paragrafen är omedelbart justerad.
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
Inspektionen för vård och omsorg har mottagit nämndens yttrande men har fått in
nya uppgifter om brister på Valåsens äldreboende gällande bemanning. För deras
fortsatta handläggning av ärendet begär IVO nämnden om vissa kompletteringar.
De kompletteringar som IVO begär in är följande;


Att nämnden översänder en beskrivning av hur de nya uppgifterna tagits
emot och utretts inom ramen för nämndens systematiska förbättringsarbete



Yttrar sig över uppgifterna i sin helhet



Bifogar aktuell process eller rutin för att säkerställa att bemanningen
anpassas efter individuella behov samt utifrån målgruppen och den fysiska
miljön på Valåsen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-07-25
Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg (8.5-35705/2018)

Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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