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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

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) via teams 
Elisabeth Halvors (-) via teams  
 

 
  
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 via teams 
 Emma Dolonius, nämndsekreterare 
 Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef via teams §§ 33-49 
 Lilian Hansson, avdelningschef via teams §§ 33-52 
 Maja Hallberg, enhetschef via teams §§ 38-39 
 Malin Haugen, ekonom via teams §§ 33-42 
 Denice Östlund, ekonom via teams §§ 33-42 
 Cajsa Hamel, verksamhetschef Klövedals äldreboende via teams §§ 33-34 
 Pauline Andreasson, personalföreträdare via teams §§ 33-49 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 
Informationspunkt om specialistsjukvård 
Informationspunkt om hantering av serveringstillstånd  
 
Punkt 24 Ansökan om serveringstillstånd 
Punkt 25 Omorganisation individ- och familjeomsorgen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34 
 
Information 
 

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

A. Information från Vardaga (Klövedals äldreboende) 
Cajsa Hamel, verksamhetschef Klövedals äldreboende, informerar om 
verksamheten vid Klövedals äldreboende under det gångna året.  
  

B. Information om specialistsjukvård 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, informerade om specialistsjukvård och 
ansvarsfördelning mellan kommun och region. Han informerar även om 
utredning av regeringen ”god och nära vård”.   
   

C. Information om hantering av serveringstillstånd 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, informerade om möte med företagarna 
gällande serveringstillstånd, samt förordning gällande servering av alkohol till 
senast kl. 20.00.   

 
 
 

 
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 
förvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 och Verksamhetsberättelse 2020 
Klövedals Äldreboende 
 
2021/22 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna patientsäkerhetsberättelse och plan för 
patientsäkerhetsarbete 2021 samt verksamhetsberättelse 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 
2020 års patientsäkerhetsberättelse och plan för patientsäkerhetsarbetet 2021 och 
verksamhetsberättelsen 2020 för Vårdgivare Vardaga Klövedals Äldreboende.  
 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse Vardaga 2020 

Tjänsteutlåtande 2021-02-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36 
 
Redovisning av resultat för kringtid och valda nyckeltal för 
Familjeteamet, Socialmedicin/MiniMia och Boendestödet 2021 
 
2021/24 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av Kringtid för boendestödet och 
familjeteamet 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 
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. 
Sedan 2019 har det pågått ett systematiskt arbete med att minska kringtiden inom de 
berörda verksamheterna.  
 
Vid redovisningen i september 2020 beslutades om att göra jämförelse av kringtiden 
två år tillbaka i tiden. Enligt nämndens beslut kommer också kringtiden att redovisas 
varje månad. I budget 2021 finns ett prioriterat mål att sänka kringtiden för 
öppenvården. Målvärdet är att kringtiden för boendestöd ska vara 25 % och för 
familjebehandlarna 30 % 
Under 2020 har snittet för kringtiden för boendestöd legat på 35 % med en något 
lägre kringtid sista kvartalet. I januari 2020 ligger kringtiden för boendestöd på 32 % 
och antal aktuella klienter är 70 stycken.  
Kringtiden inom familjeteamet låg 2020 på 51 % och var även här lägre senare delen 
av året. I januari 2021 var kringtiden för familjeteamet 48 %..   
Antal biståndsärenden har under januari ökat något och uppgår nu till 30. Antal röda 
och gula ärenden har ökat medan de gröna som är av enklare karaktär har minskat. 
 
Varken boendestöd eller familjeteamet når upp till det satta målvärdet på 25 resp. 30 
% som nämnden satt upp.  Verksamheterna är fortfarande präglad av pandemin och 
det innebär fler avbokade och uteblivna insatser vid misstänkt symtom på klient eller 
medarbetare. Båda enheterna arbetar mot att närma sig målvärdet genom att använda 
Teams eller andra digitala kanaler inom alla de områden där det är möjligt. För att 
nyttja resurserna vid avbokningar på ett så effektivt sätt som möjligt ställs resurserna 
om vid personalbortfall i de ärenden där det är möjligt. Detta genom att genom att 
använda avbokade tider till andra klienter samt det indirekta arbetet med klienterna. 
I februari har förvaltningen utifrån nämndens prioriterade mål 2021 påbörjat arbetet 
med att mäta kringtid digitalt.  Initialt har en del tekniska problem identifierats och 
mätningen kommer därför både att ske digitalt och manuellt. Mätningen kommer att 
ske i samma verktyg som används inom äldreomsorgen vilket redan är upphandlat. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
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 
Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 181 
Socialnämndens beslut 2020-01-27 § 8 
 
 
 
Beslutsunderlag 
PP kringtid och nyckeltal Boendestöd och familjeteamet  

Tjänsteutlåtande 2021-02-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37 
 
Familjehemsprojektet 
 
2021/25 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen om projekt ”familjehem” 
 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista. Familjehemsprojektet 
bedöms ge barn och ungdomar som är i behov av familjehemsvård en positiv 
påverkan. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Familjehemsvården på Tjörn har under senare år blivit eftersatt. 
Många av de barn och ungdomar vi placerar kommer från familjer med komplexa 
svårigheter och behov. Vi behöver därför utveckla vår egen familjehemsvård med 
att rekrytera, utreda och utbilda jour- och familjehem.  
 
Syftet med projektet är säkerställa att barn och ungdomar på Tjörns kommun ska 
kunna erbjudas familjehemsvård genom egen försorg i sitt närområde. För att bygga 
upp en stabil verksamhet behövs ett riktat och fokuserat arbete i frågan. 
 
För att driva projektet krävs en tjänst inom familjehemsvården under minst ett år 
samt övriga kostnader som krävs för att driva projektet. Denna tjänst ska främst 
arbeta operativt med frågor rörande familjehemsvård. Finansiering av denna tjänst 
löser individ- och familjeavdelningen med befintligt överanställd personal. 
 
De ekonomiska effekterna av projektet kommer att bli ca 3000 tkr under 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38 
 
Försörjningsstödsprojektet 
 
2021/26 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen om projekt ”från ekonomiskt bistånd till rätt 
ersättning” 
 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och ett projekt som detta 
bedöms påverka och ge positiva konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och 
ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Ekonomiskt bistånd ges enbart om man inte har möjlighet att få en inkomst på något 
annat sätt. Om personer bedöms ha viss arbetsförmåga ska personen stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Det finns personer som inte bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande men som inte har fått rätt till någon ersättning från 
Försäkringskassan. 
Förvaltningen vill utifrån ovan skapa ett projekt som ska hjälpa personer som har 
begränsad arbetsförmåga och uppbär ekonomiskt bistånd att ansöka om ersättningar 
och bidrag från Försäkringskassan. 
Projektet har tre delmål.  

1. Stödja personer genom ansökningsprocessen om sjukersättning och 
sjukpenning. 

2. Ta fram metoder och arbetssätt så att handläggarna aktivt kan hjälpa 
individer till rätt ersättning.   

3. Skapa en lärande organisation rörande ansökningsprocessen om 
sjukersättning och sjukpenning.  

Målet är att personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska få rätt ersättning utifrån 
sin arbetsförmåga.   
Kostnaden för projektet är ca 650 tkr för personal och omkostnader under ett års tid. 
Förvaltningen använder egna utvecklingsmedel till projektet. När projektet kommit 
igång så sker månadsvisa överföringar från centralt till försörjningsstöds- och 
arbetsmarknadsenheten varje månad. Projektet utfall kommer att följas systematiskt 
under året. 
 
Effektmålen med projektet är att; 
Att minst 20 personer ska få stöd i ansökningsprocessen av Försäkringskassans 
ersättningar och bidrag.  
Av dessa ska 5 personer få rätt ersättning 2021. 
Detta innebär en besparing ca 120 tkr per person/år i uteblivet ekonomiskt bistånd 
från att de beviljas ersättning från Försäkringskassan.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39 
 
Vikariat under föräldraledighet 
 
2021/28 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att en vikarie på 100% kan tillsättas perioden 210501-
220531 utifrån att en medarbetare är föräldraledig. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och en tillfällig 
vikarietillsättning bedöms inte påverka barn och ungdomar negativt. 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.  
Personal anställd som administratör på socialkontoret kommer under ett års tid att 
vara föräldraledig. Administratören är anställd under vuxenenheten men har 
arbetsuppgifter kopplade till hela socialkontoret.  
Administratören kommer att arbeta hemifrån de sista fem veckorna av sin graviditet 
utifrån aktuella covid-rekommendationer. Behov finns att ha en vikarie på plats 
210501 för att under två veckors tid kunna bli upplärd på tjänsten.  
Administratören arbetar med uppgifter kopplade till socialkontorets reception, 
hantera inkommande post, ansvara för närarkivet, fakturering, administrera i 
lönesystemet, diverse beställningar, kontakt med IT, ansvar för kontorets telefoni 
och gruppnummer. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40 
 
Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 2021 
 
2021/35 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Individ- och 
familjeavdelningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 
för januari 2021. Nyckeltalen gäller bland annat följande: Mötesplatsen. 
 
Beslutsunderlag 
Mötesplats Tjörn januari 2021 
 
Tjänsteutlåtande 2021-02-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41 
 
Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen 2021 
 
2021/36 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Vård och 
omsorgsavdelningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Vård och omsorgsavdelningen för 
januari 2021. 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 januari 2021 
Verkställda och ej verkställda beslut LSS januari 2021 
Fixartjänst januari 2021  
Biståndsbedömda timmar januari 2021  
Tjänsteutlåtande 2021-02-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42 
 
Årsredovisning 2020 
 
2021/19 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av årsredovisningen 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 årsredovisningen för 2020 är nio inriktningsmål helt eller i hög grad uppfyllda och 
ett är delvis uppfyllt. Det finns inga mål som inte är uppfyllda. Inriktningsmålen 
gäller hela mandatperioden.  
Av de prioriterade målen som är knutna till inriktningsmålen och som gäller för ett 
år i taget är tolv prioriterade mål helt eller i hög grad uppfyllda och två är delvis 
uppfyllda. Det finns inga mål som inte är uppfyllda. 
Socialnämnden redovisar för året en positiv budgetavvikelse på  
8,8 mkr. 
 
Budgetavvikelse för året är för: 
 
Individ och familjeavdelningen -16,0 mkr 
Funktionshinder    3,9 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 5,1 mkr   
Kommunal hälso- och sjukvård     0,0 mkr  
Förvaltningsgemensamt   15,9 mkr  
 
Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning december 2020 för 
socialnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Helårsrapport Socialnämnden 2020 

Tjänsteutlåtande 2021-02-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 
 
2021/20 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av 2020 års internkontrollplan. 
 

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 kommunens riktlinjer för internkontroll har socialnämnden det övergripande 
ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. 
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhet. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen en s.k. internkontrollplan. 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden vid varje 
delårsuppföljning samt årsredovisningen. 
Socialnämnden beslutade i novembernämnden 2019 att godkänna förvaltningens 
förslag till Internkontrollplan 2020. 
En återrapportering av genomförda granskningar lämnas till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning resultat internkontroll 

Tjänsteutlåtande 2021-02-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44 
 
Rapportering av avvikelser 2021 
 
2021/23 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, 
avvikande händelser samt synpunkter och klagomål för januari månad. 
 
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 
Varje månad redovisas en sammanställning till socialnämnden över inkomna 
avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria, avvikande händelser samt synpunkter och 
klagomål till socialförvaltningen. 
 
Alla medarbetare (anställda, uppdragstagare, praktikanter/studenter och deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder) har en skyldighet att rapportera och medverka i 
kvalitetsarbetet. Den som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens 
kvalitet från bland annat vård och omsorgstagare och deras närstående samt från 
medarbetare. 
 
En avvikelse är en händelse som inte stämmer med normal rutin och som har 
medfört eller som kunde ha medfört obehag, risk eller skada för den enskilde. En 
avvikelse kan vara vård-, arbetsmiljö- eller driftrelaterat. 
 
En systematisk avvikelsehantering innebär att man rapporterar avvikelser 
systematiskt, analyserar, identifierar och åtgärdar bakomliggande orsaker i syfte att 
förbättra kvaliteten i vård och omsorg. Åtgärdernas effekt utvärderas och 
erfarenheterna återförs till verksamheten 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45 
 
Redovisning av fadderbesök 2021 
 
2021/2 
 
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 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2021 
 
2021/3 
 
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: 
 
2021.65 Remissvar gällande ansökan om serveringstillstånd - Tjörns golfrestaurang 
Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/1 
 
2021.63 Remissvar gällande ansökan om serveringstillstånd - Margaretas skafferi  
Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/2 
 
2021.95 Upphörande av serveringstillstånd - Sandbergs café  
Delegat: Ann-Charlotte Nyrén, §2021/2 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47 
 
Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021 
 
2021/4 
 
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 2021-01-27 §§ 16-24 
SNAU 2021-02-09 §§ 25-37 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48 
 
Meddelande / Anmälningsärende 2021 
 
2021/6 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 
perioden 2021-01-27 – 2021-02-23. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 
 
2021.84 Antagen integrationsstrategi 2021-2024 
 
2021.83 Beslut KF 2020-12-10 §225 Antagande av integrationsstrategi 
 
2021.85 Beslut KF 2021-01-28 §12 Samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner 
 
2021.86 Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning 
i Orust  Tjörn  Lilla Edet och Stenungsunds kommuner
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49 
 
Meddelande tillsynsmyndigheter 2021 
 
2021/7 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande från 
tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2021-01-27 – 2021-02-23. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 
 
2020.173 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dnr 3.5.1-
21550/2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50 
 
Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2020-
12-01 till 2020-12-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-12-01 till 2020-12-31 
 
Stickprov nr: 37 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL  
 
Stickprov nr: 68 Bifall akutboende, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51 
 
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 
2020-12-01 till 2020-12-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-12-01 till 2020-12-31 
 
Stickprov nr: 6 Bifall omprövning omsorg, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 37 Bifall omprövning korttidsboende, enl 4 kap 1§ SoL 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52 
 
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 
2020-12-01 till 2020-12-31. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-12-01 till 2020-12-31 
 
Stickprov nr: 3 Bifall kontaktperson, enl. 9 § 4 LSS   

Stickprov nr: 5 Delavslag personlig assistans, enl 9 § 2 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53 
 
Övriga frågor 
 

 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts.  

Sammanfattning 
Gun Alexandersson-Malm (L) och Anette Johannessen (S) informerar om projektet 
”Heltidsresan”. 
 
Svante Karlsson (S) lyfter fråga om FSG/VSG protokoll. 
 
Barbro Leidzén (S) lyfter fråga om covid-läget. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54 
 
Ansökan om serveringstillstånd - Tjörns golfrestaurang 
 
2021/18 
 
Beslut 
1. Socialnämnden beviljar i enlighet med 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) BTL 
AB org.nr. 559288-3549 tillstånd tillsvidare för servering av alla slag av 
alkoholdrycker till allmänheten från kl. 11.00 till kl. 01.00 alla dagar i 
restauranglokal och från kl. 11.00 till kl. 23.00 alla dagar på uteservering i Tjörns 
Golfklubb, Rävlanda 121 på Tjörn. 

Tillståndet förenas med villkor om att: 

- uteserveringen ska vara utrymd senast kl. 23.30 alla dagar.  
 

2. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, MIljöförvaltning i 
Göteborgs Stad för administrativ verkställighet. 

 
Sammanfattning 
BTL AB org.nr. 559288-3549 har ansökt om tillstånd tillsvidare för servering av 
alla slag av alkoholdrycker till allmänheten i Tjörns Golfklubb, Rävlanda 121 på 
Tjörn. Ansökans omfattning och skäl till beslut framgår av bifogad utredning per 
den 19 februari 2021. 

Från och med den 20 november 2020 råder förbud mot servering av alkoholdrycker 
efter kl. 22.00 enligt förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. 
Förbudet gäller till dess att förordningen upphör.  
 
Under perioden 24 december 2020 till den 28 februari 2021 är servering av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande 
preparat är förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. 
 
Beslutsunderlag 
Utredning från tillståndsenheten, Miljöförvaltning i Göteborgs Stad, den 19 februari 
2021 
Tjänsteutlåtande 2021-02-19 
 
Beslutet skickas till 
Tillståndsenheten, Miljöförvaltning, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25 Göteborg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2021-02-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55 
 
Omorganisation Individ- och familjeavdelningen 
 
2021/37 
 
Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att per omgående omorganisera genom att ta bort 
enhetscheferna för barn- och familj samt för vuxengruppen. 

2. Socialnämnden beslutar att bibehålla enhetschefen för AME/försörjningsstöd 
med anledning av motiveringen i sammanfattningen. 

3. Socialnämnden beslutar att ge ordföranden delegation att kontinuerligt följa 
och vid behov justera organisationen för Individ- och familjeomsorgen 
(IFO). 

 
Sammanfattning 
I november månad 2020 presenterade förvaltningen att Mörbylånga bedrev sin 
individ- och familjeomsorg (IFO) avsevärt mycket billigare jämfört med Tjörns 
kommun trots att Mörbylånga är jämförbar kommun socioekonomiskt. 
 
Mörbylångas IFO-organisation har inte fullt ut enhetschefer under 
avdelningschefen. IFO Tjörns kommun har överskridit sin budget med 16 miljoner 
kronor, vilket har resulterat i att nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att på 
decembernämnden 2020 redovisa hur Mörbylånga mer i detalj är organiserade och 
vilka ekonomiska effekter detta har. Förvaltningen har inte kunnat redogöra för 
detta varken under december 2020, januari 2021, eller februari 2021. Nämnden 
vidtar åtgärder i syfte att få budget i balans genom att ta bort enhetschefer för 
enheterna barn- och familj samt vuxen.  
 
Däremot kommer enhetschefsfunktion inom AME/försörjningsstöd vara orörd, 
p.g.a. att det pågår en kommunövergripande översyn av organisatorisk tillhörighet 
med integrationsfrågor, där enheten AME/försörjningsstöd kan bli aktuell. 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:15-18:20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
1. Socialnämnden beslutar att per omgående omorganisera genom att ta bort 

enhetscheferna för barn- och familj samt för vuxengruppen 
2. Socialnämnden beslutar att bibehålla enhetschefen för AME/försörjningsstöd 

med anledning av motiveringen i sammanfattningen 
3. Socialnämnden beslutar att ge ordföranden delegation att kontinuerligt följa och 

vid behov justera organisationen för Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 

27


	Protokoll förstasida
	Beslut SN 2021-02-24
Fastställande av dagordning
	Beslut SN 2021-02-24
Information

	Beslut SN 2021-02-24
Patientsäkerhetsberättelse 2020 och Verksamhetsberättelse 2020 Klövedals Äldreboende 
	Beslut SN 2021-02-24
Redovisning av resultat för kringtid och valda nyckeltal för Familjeteamet, Socialmedicin/MiniMia och Boendestödet 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2021-02-24
Familjehemsprojektet
	Beslut SN 2021-02-24
Försörjningsstödsprojektet
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2021-02-24
Vikariat under föräldraledighet
	Beslut SN 2021-02-24
Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 2021
	Beslut SN 2021-02-24
Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen 2021
	Beslut SN 2021-02-24
Årsredovisning 2020
	Beslut SN 2021-02-24
Uppföljning av internkontrollplan 2020
	Beslut SN 2021-02-24
Rapportering av avvikelser 2021
	Beslut SN 2021-02-24
Redovisning av fadderbesök 2021
	Beslut SN 2021-02-24
Anmälan av delegeringsbeslut 2021
	Beslut SN 2021-02-24
Anmälan av socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021
	Beslut SN 2021-02-24
Meddelande / Anmälningsärende 2021
	Beslut SN 2021-02-24
Meddelande tillsynsmyndigheter 2021
	Beslut SN 2021-02-24
Bistånd 4 kap 1 § SoL 
	Beslut SN 2021-02-24
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 
	Beslut SN 2021-02-24
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS
	Beslut SN 2021-02-24
Övriga frågor
	Beslut SN 2021-02-24
Ansökan om serveringstillstånd - Tjörns golfrestaurang
	Beslut SN 2021-02-24
Omorganisation individ- och familjeavdelningen

