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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

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) §§ 244-268 via teams 
Elisabeth Halvors (MP) 
Björn Holm (M) ers Thord Jansson(SD) §§ 269-272 via teams 

 
  
Övriga närvarande   
 Thomas Collberg (V) via teams 

Christofer Niklasson (TP) 
Inger Larsson Möller (MP) via teams 
Svante Karlsson (S) via teams 
Björn Holm (M) via teams 
 

 
 Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
 Emma Dolonius, nämndsekreterare 
 Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef via teams 
 Lilian Hansson, avdelningschef 
 Malin Haugen, ekonom via teams §§ 244-255 
 Denice Östlund, ekonom via teams §§ 244-255 
 Ulrika Ivarsson, enhetschef via teams §§ 247, 250 
 Linn Leidersdorff, enhetschef via teams § 245 
 Emelie Hildingsson, enhetschef via teams § 245 
 Camilla Andersson, undersköterska via teams § 245 
 Per Åkerman, verksamhetskoordinator via teams §§ 250-253 
 Annie Frid, mötesfacilitator 
 Pauline Andreasson, personalföreträdare via teams §§ 244-266 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 244 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen med tillägg av: 
 
Punkt 32 – ändring av delegationsordningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§245 
 
Information 

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

 
A. Information om larm  

Lilian Hansson, avdelningschef, Linn Leidersdorff, enhetschef, och Camilla 
Andersson, undersköterska, informerade om problem som varit med Tunstall 
larm. Det var längre svarstider än normalt under ungefär en vecka, då sattes extra 
personal in för att trygga brukarna.  
 

B. Information om resultat från undersökningen ”vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen”  
Emelie Hildingsson, enhetschef, informerade om undersökningen ”vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen” 
  

C. Information om rutin vid stöld i brukaren/vårdtagaren/patientens hem 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, informerade om framtagen rutin vid stöld i 
brukaren/vårdtagaren/patientens hem. 
  

D. Information om förstärkning personalresurs Valåsen  
Lilian Hansson, avdelningschef, informerade om pågående arbete att titta över 
bemanningen på Valåsen.  

 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom 
förvaltningen. 
 
 

 
 
 
 

4



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§246 
 
Redogörelse inkomna anmälningar barn och unga 
 
2020/83 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redogörelsen av inkomna anmälningar barn och unga. 

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 
Socialnämnden gav i oktober förvaltningen i uppdrag att till novembernämnden 
redogöra för andelen (%) av inkomna anmälningar barn och unga som lett till 
inledda utredningar under 2020 och vad de har resulterat i samt hur många dagar 
utredningarna tagit i snitt. 
Antal inkomna anmälningar/ansökningar: 499st anmälningar och 28st ansökningar. 
Antal anmälningar som lett till utredningar jan- okt: 131st vilket motsvarar ca 26 %. 
Utredningstidens snitt i pågående utredningar: 96,2 dagar 
Utredningstidens snitt i avslutade utredningar: 93,9 dagar 
Tjörn har i nyckeltalet utredningstid i Kolada 2019 lägre siffror än liknande 
kommuner p.g.a. att försörjningsstödutredningar unga 18-20 år räknas med i 
barnutredningar. Hade inte detta räknats med hade utredningstiden 2019 varit 79 
istället för 39. För liknande kommuner är siffran 100 dagar. 2020 är Tjörns 
inrapporterade siffra för detta nyckeltal 71 dagar. 
 
Utredningarna har januari – oktober resulterat i; 

- 13 bifall kontaktperson/familj 
- 97 bifall öppenvård 
- 29 bifall placeringar. 
- 33 avsluta utan insats 

 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-10-28 §215 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§247 
 
Precisering av framställan om utökning av socialsekreterare för 
samverkan 2022 
 
2020/83 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och en utökning av 
socialsekreterare kommer att påverka och ge positiva konsekvenser för barn och 
ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på novembernämnden precisera 
varför framställan om utökning av socialsekreterare 2022 för samverkan Barn och 
unga inte kan utföras inom befintlig personalstab för att nå samma resultat/effekt 
som beskrivs. 
 
Anmälningarna har ökat med 43 % mellan 2018 och 2019.  
Under 2020 ser förvaltningen att trenden med anmälningar håller i sig.  
Fortsätter det i denna takt kommer året sluta med ca 750 anmälningar att hantera. 
Ökningen har framförallt handlat om skolfrånvaro, eget missbruk, olämpliga 
miljöer, psykisk ohälsa, kriminalitet, sexuella övergrepp, bristande omsorg m.m. 
 
Inom ram finns idag inte tillräckligt med socialsekreterare som kan arbeta med det 
riktade förebyggande arbetat som detta kräver. 
 
För att kunna möta och arbeta med ovanstående behov och minska antal 
anmälningar som leder till utredningar är enheten i behov av en socialsekreterare 
som kan samverka och jobba med riktade förebyggande insatser såsom 
familjesamtal där exempelvis problematisk skolfrånvaro och nedbrytande beteende 
är orsaken till anmälningarna. 
 
För att kunna säkerställa att insatsen har den önskade effekten så kommer barnen 
tillfrågas varje vecka, om önskade beteenden minskar eller ökar.  
Vårt fokus att göra vården mer uppföljningsbar så att man faktiskt kan se i efterhand 
att det har funnits en mening med den – det vi lägger tid och resurser på behöver vi 
säkerställa har effekt.  
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-10-28 § 215 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§248 
 
Precisering av framställan utökning behandlare 2022 vuxen 
 
2020/83 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och en utökning av 
behandlare vuxen kan komma att påverka och ge positiva konsekvenser för barn och 
ungdomar. Barn och ungdomar har inte fått ge några synpunkter i ärendet. 
 
Sammanfattning 
I arbetet med tunga missbrukare på hemmaplan finns ett behov av en 
kompletterande behandlare som kan arbeta riktat mot dem, inklusive målgruppen 
unga vuxna. I uppdraget ingår även att förstärka kompetensen i andra delar av de 
befintliga hemmaplanslösningarna.  
 
Den för 2022 äskade tjänsten som kompletterande behandlare ryms inte inom 
budgetram för vuxenenheten öppenvård. I budget 2021 har boendestödet förstärkts 
med en årsarbetare. Denna har under längre tid varit en överanställning i syfte att 
möta behovet av insatser.  
 
Tanken med tjänsten som kompletterande behandlare är att arbeta högintensivt med 
uppsökande och motiverande insatser då personer i aktivt missbruk upptäcks. För de 
flesta missbrukare kräver det hårt arbete att bryta förnekelse. Personer i missbruk är 
inte benägna att söka hjälp och erfarenheten visar att de kräver en relation till 
behandlaren för att ett arbete med att bryta missbruket skall inledas. Detta gäller 
särskilt för unga vuxna. 
 
På socialmedicin arbetar två kuratorer med, i dagsläget, 44 klienter. Kuratorerna har 
ibland möjlighet att göra hembesök vid akuta situationer men deras arbetsbörda 
medger inte regelbundna hembesök.  
 
Boendestödet har idag 80 personer aktuella för insatser. Av dessa är 6 personer i kö 
utifrån att resurserna inte räcker till. 
 
Målet är att den kompletterande behandlaren kan nå tre klienter på ett år och hjälpa 
dem in i öppenvården. Detta kan minska placeringar motsvarande två personer på 
årsbasis med en besparing på ca 1900 tkr. 
 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-10-28 § 215 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§249 
 
Information om restriktioner avseende inköp och 
förbrukningsmaterial 
 
2020/139 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner informationen om restriktioner avseende inköp av 
förbrukningsmaterial.  
 
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 
Socialnämnden gav i oktober förvaltningen i uppdrag att till nämnden året ut 
informera om de restriktioner som gjorts gällande inköp. Individ- och 
familjeavdelningen har fortsatt varit restriktiva gällande konferenser och inköp av 
förbrukningsmaterial. Denna ståndpunkt har kommunicerats ut till avdelningens 
enheter. De restriktioner som genomförts i november är: 
Försörjningsstöd/AME: Nekat inköp telefon: ca 2500kr 
                   Avbokad planeringsdag (lunch): 1000 kr 
                                        Humlan avbokad för APT 500 kr  
Vuxenenheten: Avbokad planeringsdag 2200kr 
Ledningsgruppen: Planeringsdagar för verksamhetsplan 2021 i privata lokaler 5X 
1800 = 9000 kr 
Totala restriktioner inköp och konferens november: ca 15 000 kr 
 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-10-28 § 215 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-17 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§250 
 
Kostnadsanalys IFA 
 
2020/170 
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av kostnadsanalys Individ och 
familjeavdelningen 2020. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att på nämnden i december presentera mer 
detaljerat hur Mörbylånga kommun är organiserad samt ekonomiska 
konsekvenser av att socialnämnden organiserar på motsvarande sätt. 

 
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 totala kostnaden för Individ- och familjeomsorgen som påverkar 
nettokostnadsavvikelsen uppgick till 68,5 miljoner kronor år 2019 och är en 
procentuell ökning av kostnaderna jämfört med föregående år med 14 %. Tjörns 
kommun har en nettokostnadsavvikelse som ligger 59,5 % högre än vad som är 
statistiskt förväntat, 31 % högre än snittet för liknande kommuner IFO 2019.  
 
Tjörns kostnad för individ- och familjeomsorg, kronor per invånare, ligger totalt sett 
högre än snittet för jämförbara kommuner och lägre än snittet i riket. Kostnader för 
barn och ungdomsvård, kronor per invånare är något högre än jämförbara 
kommuner och något lägre än riket i snitt. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är 
något högre än snittet för jämförbara kommuner och betydligt lägre än riket i stort. 
För missbruksvård är kostnaden kronor per invånare betydligt högre än snittet för 
jämförbara kommuner och i paritet med snittet i riket. 
 
Individ- och familjeavdelningen står inför en stor utmaning 2021 med att anpassa 
budgeten då den kommer att ligga kvar på samma nivå som 2020. 
Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen indikerar på att 
kostnaderna är betydligt högre än de borde vara utefter de socioekonomiska 
förutsättningarna. 
Ser vi till vilka kommuner som har högst nettokostnadsavvikelse tillsammans med 
Tjörn, Bollebygd (86,2 %) och Krokom (59,9 %) och Knivsta (49 %) är de 
gemensamma nämnarna 

1. Högt tryck på socialsekreterarna med en stor ökning av anmälningar 
2. Höga placeringskostnader för såväl barn och unga som vuxna missbrukare.  

Det gemensamma för de kommunerna med lägst nettokostnadsavvikelse är 
Mörbylånga (-41,8 %), Habo (-2,9 %) och Öckerö (16,9 %) är att de har färre 
anmälningar och lägre placeringskostnader. Mörbylånga har inga höga kostnader 
för placeringar varken inom barn, vuxen och våld i nära. Detsamma gäller Habo. 
Öckerö har relativt höga kostnader barn. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Under 2019 är det högre andel personer som återaktualiserats inom ett år efter 
avslutad behandling jämfört med 2018. Detta gäller barn 0-12år, ungdomar 13–20 
år och missbrukarvård vuxna. När det gäller försörjningsstöd är andel personer som 
återaktualiserats lägre 2019 än 2018. I jämförelse med liknande kommuners 
genomsnitt har vi ett något sämre utfall för barn, ungdomar och försörjningsstöd 
och något bättre utfall inom missbrukarvård vuxna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kostnadsanalys Individ och familjeavdelningen 

Tjänsteutlåtande 2020-11-04 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Landgren (M) föreslår följande tilläggsyrkande: 
 
Förvaltningen får i uppdrag att på nämnden i december presentera mer detaljerat hur 
Mörbylånga kommun är organiserad samt ekonomiska konsekvenser av att 
socialnämnden organiserar på motsvarande sätt.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§251 
 
Slutredovisning trygghetslarm 
 
2016/117 
 
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 
Tjörns kommuns trygghetslarmanläggning var gammal och i stort behov av att 
bytas ut för att motsvara dagens krav på funktioner och modern teknisk utveckling 
Tjörn har kartlagt förutsättningarna och genomfört en övergång inför teknikskiftet 
från analogt till digital teknik i larmkedjan. 
 
Projektet var budgeterat till 2000 tkr och av dessa användes 1531 tkr. 
Start av projektet var 2018 och projektet höll sig inom budgeterad investeringsram. 
 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2016-05-22 § 101 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-08-25 § 158  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§252 
 
Kostnadsanalys ÄO 
 
2020/168 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av kostnadsanalys för 2020 
Äldreomsorgsavdelningen. 

 
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 
Kostnaden för äldreomsorgen uppgick till 223,7 miljoner kronor år 2019 och är en 
procentuell ökning av kostnaderna jämfört med föregående år med 4 %. Kommunen 
ligger 7 % lägre än vad som är statistiskt förväntat, vilket motsvarar 14 miljoner, 
och har därmed ett av de 25 % bästa resultaten i Sverige. Liknande 
kommuner/regioner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner eller regioner som 
strukturellt liknar Tjörns kommun. Liknande kommuner äldreomsorg är 
Hallstahammar, Hörby, Kiruna, Mörbylånga, Strömstad, Svenljunga, Vara. 
Kommunens nettokostnad per invånare ligger lägre än jämförbara kommuner. 
 
De allra flesta som nyttjar äldreomsorgens insatser är personer över 80 + och siffror 
visar att kommunens äldreomsorgskostnader för invånare 80 + sjunker. Kostnaden 
per invånare 80+ har sjunkit mot föregående år och ligger 10,9 % lägre jämfört med 
liknande kommuner. 
 
När det gäller nyckeltalet kostnad hemtjänst kr/hemtjänsttagare har det visat sig att 
kommuner rapporterar in väldigt olika i detta nyckeltal. Det gör att kostnaden för 
vissa kommuner divideras med väldigt många brukare, varav vissa har väldigt 
billiga insatser (ex. matvarudistrubition), medan andra kommuner bara dividerar 
med brukare som har större vårdbehov. Kostnad per hemtjänsttagare är därför ett 
svårt mått och borde inte användas som ett mått på kostnadseffektivitet ensamt. I 
detta mått kommer äldreomsorgens därför enbart titta på sina egna siffror och 
jämföra med föregående år. Hemtjänstens kostnader har ökat från 
356 604 kr/hemtjänsttagare till 386 354 kr/hemtjänsttagare. Att kostnaden har ökat 
2019 beror på att kostnaden för några brukare som tidigare bott på Kvarnbacken 
med särskilt boendebeslut inte gör det längre och därav fördelats mindre del av 
kostnaden för Kvarnbacken mot särskilt boende. Antalet brukare är i princip 
oförändrat, med minskning av en person.   
Kvalitetsmässigt är resultaten för kommunens hemtjänst enligt KKiK medelhöga. 
Kommunens resultat på måttet andelen som är mycket eller ganska nöjda med sin 
hemtjänst år 2019 är 90 %.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nyckeltalet kostnad särskilt boende kr/brukare visar att kommunens kostnad ligger 
lågt jämfört med liknande kommuner och med riket. Tjörns kommuns kostnader för 
särskilda boenden äldreomsorg är bland Sveriges 25% bästa. Kostnaderna per 
brukare har dock ökat för kommunen och kan förklaras med att kommunen öppnade 
upp fler boendeplatser på Norrgården under 2019. 
 
Kvalitetsmässigt har resultaten för kommunens särskilda boenden inom 
äldreomsorgen för år 2019 sjunkit. Andelen som är mycket eller ganska nöjda var 
2018 89% och för år 2019 var samma siffra 82%.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kostnadsanalys Äldreomsorgsavdelningen 

Tjänsteutlåtande 2020-11-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§253 
 
Kostnadsanalys LSS 
 
2020/169 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av kostnadsanalys funktionshinder 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 
Tjörns kostnad för funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB) kronor per 
invånare, ligger lägre än snittet med liknande kommuner och riket i stort. Tjörn har 
under 2019 en flackare trendkurva än liknande kommuner och riket i stort. 
Nettokostnadsavvikelsen för LSS har minskat mellan 2018 och 2019 och är nu -3,8 
%.  
 
Tjörns kostnad per brukare för funktionsnedsättning LSS-boende är lägre i 
förhållande till liknande kommuner och riket i stort. Kostnaden för LSS-boende 
kr/brukare har minskat mellan 2018 och 2019 vilket förklaras av att kostnaderna för 
boendena och köpta placeringar minskat samtidigt som andelen brukare ligger 
oförändrad. 
 
Kostnaden för den dagliga verksamheten per brukare är något högre än riket och 
liknande kommuner. De höga kostnaderna för daglig verksamhet beror till stor del 
på höga hyreskostnader och att verksamheten har ett stort utbud av olika aktiviteter 
vilka är utlokaliserade på olika ställen. Detta gör det svårt att på ett 
kostnadseffektivt sätt skapa samverkansvinster. Kostnaden för Personlig assistans är 
relativt oförändrad gentemot 2018 och är dyrare än jämförbara kommuners. Detta 
beror på fler antal ärenden för målgruppen än vad jämförbara kommuner har. 
 
De årliga brukarundersökningarna ligger till grund för anpassningar i 
verksamheterna för att höja den upplevda kvaliteten. Resultatet i 
brukarundersökningarna har förbättrats under de senaste två åren. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kostnadsanalys Funktionshinder 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§254 
 
Budgetuppföljning 2020 
 
2020/67 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till oktober 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 redovisar budgetuppföljning oktober 2020 för socialnämnden. 
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på  
5,6 mkr. 
Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeavdelningen -14,5 mkr 
Funktionshinder    3,5 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 4,4 mkr   
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,5 mkr  
Förvaltningsgemensamt   12,7 mkr  
 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot helårsbudget på 3,0 mkr 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning oktober 2020 för 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Ackumulerat resultat per ansvar, oktober 2020 
Ekonomitext till nämnd, oktober 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§255 
 
Detaljbudget 2021 
 
2020/166 
 
Beslut 

1. Socialnämnden antar detaljbudget 2021 enligt socialnämndens 
budgetdokument 2021. 

2. Vid utbildningsinsatser/kompetensutbildning under 2021 skall personal inom 
LSS prioriteras. 

3. En utveckling/förstärkning för mer tid med boende på våra äldreboenden = 
värdebaserad tid ska tas fram under första kvartalet 2021. 

4. Förvaltningen ska skyndsamt och objektivt utreda hur socialnämnden genom 
IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med svenska kyrkan på Tjörn som 
huvudman, kan utveckla stödgrupper för målgruppens olika behov. 
Exempelvis stödgrupp för barn och ungdomar som har föräldrar som 
missbrukar alkohol eller andra droger, eller har psykisk ohälsa, stödgrupp för 
barn och ungdomar som har separerade föräldrar, för att stärka deras 
självkänsla och öka medvetandet om egna behov. Verksamheten ska följas 
upp och utvärderas årligen.  

5. Vid eventuell återupprättande av familjecentral under 2021 ska förvaltningen 
säkerställa att borttagna resurser för kuratorinsatser återbesätts. 

 
 
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 
Socialnämnden föreslås att anta socialförvaltningens budget i balans utifrån de 
budgetprinciper som angivits.  
Under upparbetande av detaljbudgeten för 2021 har Agenda 2030 och 
Barnkonventionen varit ledstjärnor i arbetet och har därmed beaktats i alla 
målformuleringar samt ekonomiska beräkningar. 
 
En generell uppräkning enligt budgetförutsättningar från SKR har gjorts för löner, 
vaktmästeri- och städkostnader, samt bostads och lokalkostnader. Uppräkningar har 
även skett för köpt verksamhet. Vid tiden för budgetläggande är 2020 års 
lönerevision inte fastställd, varför viss höjd har tagits centralt. 
För Kommunal hälso- och sjukvårdsavdelningen är budget oförändrad. 
För Vård- och omsorgsavdelningen har hemtjänstens budget utökats utifrån ökade 
timmar under 2020 samt en uppskattad volymökning för 2021. Inom 
funktionshinder är budget inom personlig assistans och köpta placeringar beaktade 
utifrån känd volym 2021. Budget för daglig verksamhet är reglerad utifrån behov.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För Individ- och familjeavdelningen är budgeten oförändrad, förutom utökning av 
budget hos boendestöd, 1,0 årsarbetare, samt centralt för ”Barnahuset” och centret 
för hedersrelaterat våld. 
Verksamheten för ensamkommande barn och nyanlända vuxna ingår inte i 
ramfördelningen. Verksamheten finansieras helt via intäkter från Migrationsverket.  
 
Budgeterade medel gällande driftkonsekvenser för olika investeringar som 
förväntas aktualiseras under 2021 har avsatts centralt. Förväntade kostnadsökningar 
har beaktats i budget. 
Medel har satts av för extraordinärt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Detaljbudget 2021 

Tjänsteutlåtande 2020-11-06 
 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår följande tilläggsyrkanden: 
1. Att vid utbildningsinsatser/kompetensutbildning under 2021 skall personal inom 

LSS prioriteras. 
   

2. Att en utveckling/förstärkning för mer tid med boende på våra äldreboenden = 
värdebaserad tid ska tas fram under första kvartalet 2021.  

 
Anette Johannessen (S) föreslår följande tilläggsyrkanden: 
1. Att förvaltningen skyndsamt och objektivt utreder hur socialnämnden genom IOP 

(Idéburet Offentligt Partnerskap) med svenska kyrkan på Tjörn som huvudman, 
kan utveckla stödgrupper för målgruppens olika behov. Exempelvis stödgrupp för 
barn och ungdomar som har föräldrar som missbrukar alkohol eller andra droger, 
eller har psykisk ohälsa, stödgrupp för barn och ungdomar som har separerade 
föräldrar, för att stärka deras självkänsla och öka medvetandet om egna behov. 
Verksamheten ska följas upp och utvärderas årligen.  

 
 
2. Vid eventuell återupprättande av familjecentral under 2021 säkerställer 

förvaltningen att borttagna resurser för kuratorinsatser återbesätts.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§256 
 
Internkontrollplan 2021 
 
2020/167 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna följande förslag till intern kontroll för 2021: 

 Kontroll av extern åtkomst till Magna Cura 
 Uppföljning av följsamhet till rutin för sjukfrånvaro 
 Uppföljning av följsamhet till rutin för körjournal Tjörns kommuns fordon 

för Socialförvaltningen 
 Uppföljning av följsamhet till riktlinjen till inköp- och upphandlingspolicyn i 

Tjörns kommun 
 Uppföljning att syfte och deltagarlista alltid ska skrivas in i 

fakturahanteringssystemet eller bifogas i detsamma för representation, 
konferenser för Socialförvaltningen 
 

Beslutet innefattar en struktur för metod och arbetssätt för internkontrollplan 
framöver, där arbetet utgår från riskinventering inför kommande år. 
 
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 rapporteras till nämnden i 
samband med årsredovisningen. 
Förvaltningen ger följande förslag till nämnden på områden för internkontroll 2021: 

1. Extern åtkomst till Magna Cura 
 
Riskområde inom punkt ett är att riktlinjer och rutiner missbrukas. 
Kontrollmetod: sker genom logglistor från Magna Cura, kontrollera 
vem som varit inloggad och om aktuell person har behörighet att 
arbeta i ärendet. Frekvens en gång per månad slumpvis utvalda 
stickprover som väljs ut av systemet Magna Cura 
 

2. Uppföljning av följsamhet till rutin av sjukfrånvaro. 
Riskområde inom punkt två är att upprättad rutin för sjukfrånvaro 
inte efterlevs.  
Kontrollmetod: Systematiskt kontrollera att av förvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

upprättad rutin för sjukfrånvaro efterlevs. Frekvens varje månad, 2 
slumpvis utvalda verksamheter 

3. Uppföljning av följsamhet till rutin för körjournal Tjörns kommuns 
fordon Socialförvaltningen. 
Riskområde inom punkt tre är att upprättad rutin för körjournal 
Tjörns kommuns fordon inte efterlevs inom Socialförvaltningen. 
Kontrollmetod: Systematiskt genom stickprov kontrollera att 
upprättad rutin för körjournal efterlevs. Frekvens stickprov varje 
månad, 5 slumpvis utvalda fordon 

4. Uppföljning av följsamheten till riktlinjen till inköp- och 
upphandlingspolicyn i Tjörns kommun 
Riskområde inom punkt fyra är att upprättad riktlinje för inköp- och 
upphandling i Tjörns kommuns inte efterlevs inom 
Socialförvaltningen. 
Kontrollmetod: Systematiskt genom stickprov kontrollera att 
upprättad riktlinje för inköp- och upphandling efterlevs. Frekvens 
stickprov varje månad, 2 fakturor per avdelning slumpvis utvalda i 
ekonomisystemet 

5. Uppföljning att syfte och deltagarlista alltid ska skrivas in i 
fakturahanteringssystemet eller bifogas i detsamma för 
representation, konferenser för Socialförvaltningen. 
Riskområde inom punkt fem är att upprättat centralt 
ekonomidokument inte efterlevs med att syfte och deltagarlista alltid 
ska skrivas in i fakturahanterings-systemet eller bifogas i detsamma 
för representation, konferenser för Socialförvaltningen.  

Kontrollmetod: Systematiskt genom stickprov kontrollera att upprättat centralt 
ekonomidokument om representation efterföljs med syfte och deltagarlista. 
Frekvens stickprov varje månad, 2 fakturor slumpvis utvalda i ekonomisystemet per 
avdelning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§257 
 
Ny driftsform av Kvarnbackens restaurang 
 
2020/112 
 
Beslut 

1. Socialförvaltningens äldreomsorg tar över driften av Kvarnbackens 
restaurang från 2021-01-01. 

2. Det ska i möjligaste mån serveras närproducerade livsmedel. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att kompensera TMAB för eventuell höjning av 

portionspriset för Barn- och utbildningsnämnden p.g.a övertagande av drift 
restaurang Kvarnbacken enligt den beräkning som gjorts om maximalt 200 t 
kr/år för koncernen. 

 
 
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 i syfte att öppna upp för anhöriga 
att äta tillsammans med sina nära samt minska ensamheten hos de äldre boende i 
Rönnängsområdet. Socialnämnden skickade ärendet på remiss till TMAB samt 
Barn- och utbildningsnämnden för att få svar på hur ett sådant beslut påverkar andra 
verksamheter i Tjörns kommun.  
Barn- och utbildningsnämnden anser inte att de konsekvenser som förslaget innebär 
i form av ökade måltidskostnader är förenliga med de budgetbesparande åtgärder 
som beslutats och genomförts i Barn- och utbildningsnämnden under 2019.  
TMAB gör bedömning att de skulle behöva höja portionspriset med cirka 0,50 kr 
per portion för övriga kunder som en följd av förslaget.  
Socialförvaltningen anser att vinsten med att Kvarnbackens restaurang öppnar upp 
för boende i närområdet som en mötesplats är större än de ökade kostnader på 200 
tkr som andra förvaltningar förväntas få. Ensamhet är enligt forskning ett hot mot 
vår hälsa och en minskning av den upplevda ensamheten hos de äldre i 
Rönnängsområdet kan förväntas leda till mindre behov av vård och omsorg. 
Socialförvaltningen föreslår att äldreomsorgsavdelningen övertar driften av 
Kvarnbackens restaurang från och med 2021-01-01. 
 
Tidigare beslut 
Beslut SN 2020-09-23, Återremitterat ärende: Ny driftsform Kvarnbackens 
restaurang 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-04 
Remissvar TMAB 
Remissvar Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:50-18:00 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thord Jansson (SD) yrkar tilläggsyrkande att det i möjligaste mån ska serveras 
närproducerade livsmedel. 
 
Samtliga ledamöter tillhörande (S) och (TP) yrkar tilläggsyrkande att förvaltningen 
får i uppdrag att kompensera TMAB för eventuell höjning av portionspriset för Barn- 
och utbildningnämnden p.g.a övertagande av drift restaurang Kvarnbacken enligt den 
beräkning som gjorts om maximalt 200 t kr/år för koncernen.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§258 
 
Sammanställning avvikelser per enhet 
 
2020/76 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser per enhet för oktober 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. Varje månad redovisas en sammanställning till socialnämnden 
över inkomna avvikelser till socialförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-05 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
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§259 
 
Samråd detaljplan Häggvall 3:43 
 
2020/171 
 
Beslut 
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. 
 
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 
Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att bygga bostäder i form av 
flerbostadshus och enbostadshus, totalt cirka 30 bostäder.  
Planförslaget är ute på samråd under tiden 2020-10-28 till och med 2020-11-25. 
Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inlämnas till Sektor Samhällsbyggnad 
senast 2020-11-25.  
Efter avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter 
bearbetning av planförslaget kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att 
skickas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.  
 
 
Beslutsunderlag 
Missiv samråd Häggvall 3:43  
Planbeskrivning Häggvall 3:43  
Tjänsteutlåtande 2020-11-05 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Samhällsbyggnad  
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§260 
 
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 oktober 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 oktober 2020 
Mötesplats Tjörn oktober 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
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§261 
 
Nyckeltal Äldreomsorgsavdelningen 2020 
 
2020/42 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom 
Äldreomsorgsavdelningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Äldreomsorgsavdelningen för 
oktober 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 oktober 2020 
Fixartjänst oktober 2020 
Biståndsbedömda timmar oktober 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-11-17 
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§262 
 
Redovisning av fadderbesök 2020 
 
2020/13 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid dagens möte. 

Sammanfattning 
Christofer Niklasson (TP) och Elisabeth Halvors (MP) redovisade för fadderbesök 
vid grupp 4: Skärhamns serviceboende, Krossekärrs korttidsverksamhet, 
Fågelkärrsvägens gruppboende, Höviksnäs gruppboende, Övergårdsvägens 
serviceboende, Kroksdals gruppboende, Daglig verksamhet, samt Personlig 
assistans.  
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§263 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2020 
 
2020/14 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att inga delegeringsbeslut fanns att 
redovisa. 

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: 
 
Inga delegeringsbeslut fanns att redovisa vid dagens möte.  
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§264 
 
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 2020-10-28 §§ 233-244 
SNAU 2020-11-10 §§ 245-250 
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§265 
 
Meddelande / Anmälningsärende 2020 
 
2020/16 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats för 
perioden 2020-10-28 – 2020-11-24. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar 
 
2020.973 200924 Protokoll Kommunala Pensionärsrådet  
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§266 
 
Meddelande tillsynsmyndigheter 2020 
 
2020/17 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande från 
tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2020-10-27 – 2020-11-24. 

Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. Inga handlingar har kommit in under denna tid.  
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§269 
 
Bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 2020-
09-01 till 2020-09-30. 

Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-09-01 till 2020-09-30 
 
Stickprov nr: 108 Avsluta insats öppenvård egen kommun 
 
Stickprov nr: 229 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL 
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§270 
 
Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, under tiden 
2020-09-01 till 2020-09-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2020-09-01 till 2020-09-30 

 
Stickprov nr: 2 Bifall, omprövning serviceinsats, enl 4 kap 1§ SoL 
 
Stickprov nr: 50 Bifall, omsorgsinsats, enl 4 kap 1§ SoL 
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§271 
 
Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 
2020-09-01 till 2020-09-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2020-09-01 till 2020-09-30 

 
Stickprov nr: 1 Bifall korttidsvistelse, enl. 9 § 6 LSS   

Stickprov nr: 3 Bifall daglig verksamhet, enl 9 § 10 LSS 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-11-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§272 
 
Övriga frågor 

 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågorna lyfts. 

Sammanfattning 
Svante Karlsson (S) tar upp fråga om protokoll FSG, samt fråga om Rakel.  
 
Thomas Collberg (V) och Christofer Niklasson (TP) tar upp fråga om att man inte 
ser alla i bild hela tiden på teamsmötet.  
 
Björn Sporrong (S) tar upp fråga att det är viktigt att veta vem som pratar när det är 
deltagare på distans. Nämnden ska bli bättre på att man säger sitt namn när man 
pratar. 
 
Susanne Landgren (M) tar upp fråga om rutin för när hemtjänsten/hemsjukvården 
ringer sjöräddningen när det larmar mitt i natten.  
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