TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Tjörnsalen kl. 15:00 – 16:40

Utses att justera

Anette Johannessen (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2019-10-30
Paragrafer

196

Underskrifter Sekreterare

_____________________________________________________________
Emma Dolonius

Ordförande

_____________________________________________________________
Gun Alexandersson-Malm (L)

Justerare

_____________________________________________________________
Anette Johannessen (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-30

Anslaget sätts upp

2019-10-30

Anslaget tas ner

2019-11-21

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

____________________________________________________________
Emma Dolonius
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Beslutande

2019-10-30

Gun Alexandersson-Malm (L)
Susanne Landgren (M)
Anette Johannessen (S)
Elisabeth Halvors (MP)
Yvonne Andersson (M)
Dan Gustavsson (KD)
Annica Johansson (S)
Björn Sporrong (S)
Gunnel Lundberg (TP)
Gerhard Bernhardsson (S) ers Barbro Leidzén (S)
Thomas Collberg (V) ers Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande
Inger Larsson Möller (MP)
Christofer Niklasson (TP)
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef
Emma Dolonius, nämndsekreterare
Juan Navas, avdelningschef
Malin Haugen, ekonom
Denice Östlund, ekonom
Kajsa Ljung, personalföreträdare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-10-30
§196

Samråd detaljplan för Tennistomten, del av Myggenäs 12:139
2019/161
Beslut
1. De behov som enligt socialnämnden behöver beaktas handlar
sammanfattningsvis om ett ökande behov av lättskötta mindre bostäder ur
tillgänglighetssynpunkt lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i
ordinärt bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer, nära service,
kollektivtrafik och mötesplatser. Socialnämnden förordar att 15-20
lägenheter reserveras som trygghetslägenheter.
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
Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för ändrad markanvändning inom
planområdet till bostäder eller förskola, för att bidra till utveckling av tätorten
Myggenäs, med möjlighet för fler att bo nära service. Det finns ett stort behov av
både bostäder för äldre och nya förskoleplatser i kommunen. Samrådsförslaget
möjliggör ca 40 lägenhetsbostäder, äldreboende med ca 40 platser eller förskola
med åtta avdelningar.
Planförslaget är på samråd under tiden 2019-10-02 – 2019-10-30. Synpunkter på
planförslaget ska skriftligen inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 30
oktober 2019.
Efter avslutat samråd görs en samrådsredogörelse i vilken kommunen tar ställning
till inkomna yttranden. Planförslaget bearbetas sedan och sänds därefter ut på
granskning. Ytterligare synpunkter på förslaget som inkommer under
granskningsperioden sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Missiv samråd Tennistomten
Planbeskrivning Tennistomten
Tjänsteutlåtande 2019-10-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-10-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår beslutstexten:
” De behov som enligt socialnämnden behöver beaktas handlar sammanfattningsvis
om ett ökande behov av lättskötta mindre bostäder ur tillgänglighetssynpunkt
lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinärt bostadsbestånd, i olika
upplåtelseformer, nära service, kollektivtrafik och mötesplatser. Socialnämnden
förordar att 15-20 lägenheter reserveras som trygghetslägenheter”.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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