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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Susanne Landgren (M) 
Anette Johanenssen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (M) fd (KD) 
Elisabeth Halvors (L) fd (MP) 
Barbro Leidzén (S) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Gerhard Bernhardsson (S) ers Annica Johansson (S)  
Svante Karlsson (S) ers Björn Sporrong (S) via teams, ej § 243 
Christofer Niklasson (TP) ers Björn Sporrong (S) § 243  
Thomas Collberg (V) ers Thord Jansson (SD)  
 

Övriga närvarande Kristina Nyckelgård (M) 
Christofer Niklasson (TP) §§ 224-242, 244-250  
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, via teams  
Emma Dolonius, nämndsekreterare  
Christer Sundsmyr, avdelningschef, via teams  
Clarie Engström, avdelningschef, via teams 
Lilian Hansson, avdelningschef, via teams 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, via teams  
Linn Leidersdorff, enhetschef, via teams § 225 
Emelie Hildingsson, enhetschef, via teams § 225  
Malin Haugen, ekonom §§ 224-229 
Denice Östlund, ekonom §§ 224-229 
Per Åkerman, verksamhetskoordinator §§ 224-229  
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§ 224 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 225 

Information 

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

A. Information om heltidsresan 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Linn Leidersdorff, 
enhetschef, informerar om status Heltidsresan. 
 

B. Information om Kostnadsanalys Indvid- och familj 
Clarie Engström, avdelningschef, och Per Åkerman, 
verksamhetskoordinator, informerade om kostnadsanalys 
Individ- och familjeavdelningen. 
 

C. Information om Kostnadsanalys Äldreomsorgen 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Emelie Hildingsson, 
enhetschef, informerade om kostnadsanalys äldreomsorgen.  
 

D. Information om Kostnadsanalys Funktionshinder 
Lilian Hansson, avdelningschef, och Emelie Hildingsson, 
enhetschef, informerade om kostnadsanalys funktionshinder.  

  
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och 
aktiviteter inom förvaltningen.  
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§ 226 

Kostnadsanalys Äldreomsorgen 

2021/206 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av kostnadsanalys för 
2020 Äldreomsorgen. 

Sammanfattning 
Helhet 

Kostnaden för äldreomsorgen uppgick till 238,4 miljoner kronor år 
2020 och är en procentuell ökning av kostnaderna jämfört med 
föregående år med 7 %. Kommunen ligger -6 % lägre än vad som 
är statistiskt förväntat, vilket motsvarar 14 miljoner, och har 
därmed ett av de 25 % bästa resultaten i Sverige. I 
kostnadsanalysen kommer Tjörns resultat att jämföras med 
liknande kommuner. Liknande kommuner/regioner är en 
jämförelsegrupp med 7 kommuner eller regioner som strukturellt 
liknar Tjörns kommun. Liknande kommuner äldreomsorg är 
Hallstahammar, Mörbylånga, Tranemo, Hylte, Tibro, 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 
per invånare 80 + sjunker marginellt och ligger 7,2 % lägre jämfört 
med liknande kommuner. Enligt statistiken har kommunen något 
högre andel äldre 80+ än liknande kommuner och andelen äldre 
80+ har också ökat jämfört med föregående år från 6,3% till 6,6%.  

Hemtjänst 

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 
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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. Den totala kostnaden för hemtjänst år 2020 
uppgick till 76,7 miljoner vilket är en ökning av kostnaderna 
jämfört med föregående år med 5 %. Hemtjänstens kostnader har 
ökat från 386 354 /hemtjänsttagare till 407 936 kr/hemtjänsttagare. 

Att kostnaden har ökat 2020 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. 
Kostnadsökningen inom hemtjänst består även av en löneökning 
på ca 2 % vilket motsvarar ca 1,5 miljoner. Under år 2020 tillkom 
bemanningsenheten vilket motsvarar en kostnad på ca 500 tkr. 
Dessutom påverkar det hemtjänsten kostnader att Kvarnbacken 
har en restaurang vilket är en kvalitetsfaktor. 

Kvalitetsmässigt har resultaten för kommunens hemtjänst för år 
2020 sjunkit marginellt. Kommunens resultat på måttet andelen 
som är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst var 2019 90 % 
och för år 2020 var samma siffra 88 %. 

Särskilt boende äldre 

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. Den totala kostnaden 
för särskilt boende är 130,1 miljoner vilket är en ökning av 
kostnaderna jämfört med föregående år på 6 %. 

Nyckeltalet kostnad särskilt boende kr/brukare har dock ökat 
jämfört med föregående år och kan förklaras med att Lilldal 
öppnade upp ny avdelning på Norrgården under hösten 2019 som 
ger helårseffekt först 2020. 

Kvalitetsmässigt har resultaten för kommunens särskilda boenden 
inom äldreomsorgen för år 2020 sjunkit marginellt. Andelen som 
är mycket eller ganska nöjda var 2019 82% och för år 2020 var 
samma siffra 81%.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-02 
Kostnadsanalys Äldreomsorgen 
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§ 227 

Kostnadsanalys Funktionshinder 

2021/207 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av kostnadsanalys 
funktionshinder 2020. 

Sammanfattning 
I kostnadsanalysen kommer Tjörns resultat att jämföras med liknande 
kommuner. Liknande kommuner/regioner är en jämförelsegrupp med 7 
kommuner eller regioner som strukturellt liknar Tjörns kommun (70 % 
referenskostnad 30 % befolkningsmängd). Liknande kommuner 
funktionshinder är Vaggeryd, Hallsberg, Simrishamn, Skara, Salem, 
Tanum, Hammarö.  
 
Kostnaden för funktionsnedsättning uppgick till 128 miljoner 
kronor år 2020 och är en procentuell ökning av kostnaderna 
jämfört med föregående år med 3 %. Kommunen ligger -2,1 % 
lägre än vad som är statistiskt förväntat enligt nyckeltalet 
Nettokostnadsavvikelse LSS (%), vilket motsvarar 2 miljoner.  

Kostnaden för funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB) kronor 
per invånare har ökat jämfört med föregående år, motsvarande 4 
miljoner.  Kommunens kostnader för funktionsnedsättning totalt 
per invånare ligger dock lägre än liknande kommuner.   

Tjörns kostnad per brukare för funktionsnedsättning LSS boende 
är lägre i förhållande med liknande kommuner och riket i stort. 
Kostnaden för LSS boende kr/brukare har ökat mellan 2019 och 
2020 vilket förklaras av löneökningar samt att antalet brukare har 
minskat med 8%.  

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. 
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Kostnadsökningen består även av löneökningar samt 2 % lägre 
antal brukare.   

Tjörn har en högre kostnad för den kommunala personliga 
assistansen jämfört med liknande kommuner LSS. Kostnaderna är 
dock lägre år 2020 än år 2019 vilket kan förklaras i förändring av 
beslut i pågående ärenden.  

De årliga brukarundersökningarna ligger till grund för 
anpassningar i verksamheterna för att höja den upplevda 
kvaliteten. Resultatet i brukarundersökningarna har i stort 
förbättrats under senast två åren. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-02 
Kostnadsanalys Funktionshinder 
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§ 228 

Kostnadsanalys Individ- och familjeomsorgen 

2021/204 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av kostnadsanalys 
Individ- och familjeomsorgen 2020. 

Sammanfattning 
I kostnadsanalysen kommer Tjörns resultat att jämföras över tid och 
mot liknande kommuner. De kommuner som är Tjörns 
jämförelsekommuner är Hammarö, Gagnef, Habo, Knivsta, Krokom, 
Mörbylånga och Öckerö.  
 
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. 
 
Det är tydligt att våra jämförbara kommuner inom Individ- och 
familjeomsorgen brottas med samma utmaningar som oss här på Tjörn. 
De stora kostnadsdrivande delarna inom Individ- och familjeomsorgen 
oavsett kommun är främst försörjningsstöd, personella resurser samt 
externa placeringar inom barn, vuxen missbruk samt övriga vuxna. Det 
har framgått med tydlighet i omvärldsanalysen att alla våra 
jämförelsekommuner satsar på hemmaplanslösningar för såväl vuxna 
missbrukare som barn och unga.  
 
Det framgår också i analysen att arbetet med processer, kartläggning av 
insatser, vägledande bestämmelser pågår i flera kommuner där syftet är 
att säkerställa kostnadseffektiva insatser med ett mervärde.  
 
Under 2020/2021 har avdelningen initierat en rad projekt med syfte att 
kostnadseffektivisera verksamheten, Projekt Omstart, Projekt 
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”Hemmaplan”, Projekt familjehem samt Projekt ”Rätt ersättning”. 
Utöver dessa projekt pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra 
arbetat med att hitta rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Kostnadsanalys Individ och familjeomsorgen 
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§ 229 

Budgetuppföljning oktober 2021 

2021/56 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen 
per oktober 2021. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning per oktober 2021 
för socialnämnden. 

Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse 
på 19,6 mkr. 

Budgetavvikelse för perioden är för: 
Individ och familjeomsorgen 0,0 mkr 
Funktionshinder   3,3 mkr  
Äldreomsorgsavdelningen 7,0 mkr  
Kommunal hälso- och sjukvård     -0,1 mkr  
Gemensamt 9,4 mkr  
varav Nämnden   0,0 mkr 

Prognos i avvikelse mot helårsbudget 
Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på 15,3 mkr. 

Socialförvaltningen redovisar investeringsuppföljning per oktober 
2021 för socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-14 
Ackumulerat resultat per ansvar, oktober 2021 
Ekonomitext till nämnd, oktober 2021 
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§ 230 

Redovisning av resultat för kringtid och valda nyckeltal 
för Familjeteamet, Socialmedicin/MiniMia och 
Boendestödet oktober 2021 

2021/24 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av Kringtid för 
boendestödet och familjeteamet oktober 2021.  

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.  

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 % 

Kringtiden för boendestödet var i oktober 19 %.  Boendestödet når 
därmed upp till målvärdet på 25 % under oktober 2021. Den 
största anledningen till den låga kringtiden i oktober är att det 
under månaden varit 50% mindre personalresurser med 
oförändrat behov.  Denna låga kringtid är ur ett 
arbetsmiljöperspektiv inte hållbar under en längre period. 
Resursförstärkning kommer att ske i början av 2022. 
Implementering av digital kringtid sker långsamt, nu har alla 
boendestödjare rätt utrustning.  Utbildning för gruppledaren i TES 
tid och registrering har skett. En enklare utbildning av 
användningen av appen för personal har önskats men än ej 
genomförts. Detta beror på att arbetsbelastningen inte tillåtit detta. 

När det gäller kringtiden för familjeteamet är den i oktober 60 %.  
Familjeteamet når inte upp till målvärdet på en kringtid på 30 %. 
Verksamheten har en strävan mot målvärdet men påverkas i hög 
grad av in- och utflöde samt vilken metodik som finns behov av i 
de aktuella familjebehandlingsinsatserna. I familjearbete krävs 
både lång tid för förberedelse av insats samt efterarbete. Den 
digitala mätningen för familjeteamet har inte påbörjats. 
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Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2018-04-25, §82 

Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 181 

Socialnämndens beslut 2020-10-28 § 219 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-15 
PP kringtid och nyckeltal Boendestöd och familjeteamet oktober 
2021 
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§ 231 

Slutredovisning badrum Kvarnbacken 

2020/50 

Beslut 
Socialnämnden godkänner slutredovisningen av anpassat badrum 
på Kvarnbackens Trygghetsboende. 

Sammanfattning 
Vid en inspektion av Arbetsmiljöverket vid Kvarnbacken hittades 
brister i arbetsmiljön och belastningsergonomiska risker vid 
assistans av toalettbesök och dusch. För att säkerställa att 
Kvarnbacken inte förelades med av förbud och vite byggdes en 
gemensam toalett och duschutrymme på nedre våningen för att 
kunna utföra assistans till brukare enligt föreskrifterna.  

Kostnaden för detta beräknades grovt till 500 tkr. Finansieringen 
av denna ombyggnation fick ske genom att socialförvaltningen 
begärde ianspråktagande av oförutsedda lokalanslag vilket bifölls 
i ett delegationsbeslut i kommunstyrelsen. Det ekonomiskt utfallet 
av projektet hamnade på ca 284 tkr kr vilket avvek från beviljade 
medel med ca 216 tkr. Anledningen till avvikelsen var att det inte 
behövdes göras så stora ingrepp som förväntades för att 
färdigställa det anpassade badrummet. Investeringen kommer 
inte att innebära några kapitalkostnader utan kommer innebära en 
tilläggshyra på Kvarnbacken. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-03-25 §69 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-16 §82 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-02 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 232 

Remiss: Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- 
och fritidsliv och inflytande 2021-2025 

2021/213 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till handlingsplanen men 
föreslår att ett övergripande mål tas fram som förvaltningen kan 
integrera i verksamhetsplaner samt att socialförvaltningen själva 
har mandat att besluta om antalet funkisombud som krävs för att 
leva upp till handlingsplanens mål. Socialnämnden anser att det 
är bra om Kultur- och fritidsnämnden även möjliggör för Rådet 
för pensionärs- och funktionshinderfrågor att yttra sig över 
handlingsplanen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden 2021-11-08 
att svara på remiss gällande Handlingsplan för funktionsvarierades 
kultur- och fritidsliv och inflytande 2021–2025. Handlingsplanen syftar 
till att stärka personer med funktionsnedsättnings möjlighet till kultur-, 
fritids- och inflytandeaktiviteter i Tjörns kommun. För att möjliggöra 
detta ska de olika förvaltningarna utse funkisombud som ska ha ansvar 
för att handlingsplanens operativa delar – som står kopplade till målen 
– utförs och utvärderas, samt att samverkansformen utvecklas. 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till handlingsplanen men föreslår 
att ett övergripande mål tas fram som förvaltningen kan integrera i 
verksamhetsplaner samt att socialförvaltningen själva har mandat att 
besluta om antalet funkisombud som krävs för att leva upp till 
handlingsplanens mål. 

Tidigare beslut 
Kultur och fritid 2021-11-08 § 117 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-15 
Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och 
inflytande 2021–2025 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Barbro Leidzén (S) föreslår tillägg till förslag till beslut: Socialnämnden 
anser att det är bra om Kultur- och fritidsnämnden även möjliggör för 
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor att yttra sig över 
handlingsplanen.   

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 233 

SIMBAs politiska samverkansplan för hälsa- och den 
nära vården 

2021/192 

Beslut 
Socialnämnden antar den reviderade versionen av SIMBAs 
samverkansplan för hälsa och den nära vården.  

Sammanfattning 
Samverkansplan för hälsa och den nära vården inom SIMBA-
området  och de fem fokusområdena 

1.  Fokusområde 1: Strategi för hälsa -  förebyggande och 
främjande aktiviteter 

2. Fokusområde 2: Trygg och säker vårdövergång 

3.  Fokusområde 3: Barns och ungas psykiska hälsa  

4.  Fokusområde 4: Vuxnas psykiska hälsa  

5. Fokusområde 5: Vård och omsorg om äldre över 75 år  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården åren 2022-2023  
 
Beslutet skickas till 

SIMBAs processledare Carina Westerelve 
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§ 234 

Rapportering av avvikelser oktober 2021 

2021/23 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av avvikelser, Lex Sarah, Lex 
Maria, avvikande händelser samt synpunkter och klagomål för oktober 
månad. 
 
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 2021-11-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 235 

Internkontrollplan 2022 

2021/203 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna följande förslag till intern kontroll för 
2022: 

 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. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll har socialnämnden det 
övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i 
förvaltningen.  

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhet och 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 2022: 

1. Uppföljning av följsamhet till rutin av sjukfrånvaro. 

Risk är att upprättad rutin för sjukfrånvaro inte efterlevs.  
Kontrollmetod: Systematiskt kontrollera att av 
förvaltningen upprättad rutin för sjukfrånvaro efterlevs. 
Frekvens varje månad, 2 slumpvis utvalda verksamheter. 

2. Uppföljning av följsamhet till rutin för körjournal Tjörns 
kommuns fordon Socialförvaltningen. 

Risk är att upprättad rutin för körjournal Tjörns kommuns 
fordon inte efterlevs inom Socialförvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kontrollmetod: Systematiskt genom stickprov kontrollera 
att upprättad rutin för körjournal efterlevs. Frekvens 
stickprov varje månad, 5 slumpvis utvalda fordon. 

3. Uppföljning av följsamheten till riktlinjen till inköp- och 
upphandlingspolicyn i Tjörns kommun 

Risk 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 

4. Uppföljning att syfte och deltagarlista alltid ska skrivas 
in i fakturahanteringssystemet eller bifogas i detsamma 
för representation, konferenser för Socialförvaltningen. 

Risk 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 2021-11-05 
Protokoll Risk- och sårbarhetsanalys 2021-09-30 inför internkontrollplan 
2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 236 

Granskning av beslutsuppföljning 

2021/200 

Beslut 
1. Socialnämnden ställer sig bakom de föreslagna 

rekommendationerna i granskningsrapporten. 

2. Socialnämnden översänder upprättat tjänsteutlåtande som 
svar på granskningsrapportens slutsatser och 
rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning 
avseende fattade beslut av kommunfullmäktige. Rapporten har 
överlämnats till berörda nämnder för besvarande.  

Syftet med granskningen var att bedöma om fattade politiska 
beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att 
detta återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut 
gjordes utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under 
perioden 2019-2021.  

Den sammanfattade bedömningen är att fattade politiska beslut 
genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för 
beslutsuppföljning kan stärkas ytterligare i de granskade 
nämnderna.  

Socialförvaltningen delar granskningens bedömning och föreslår 
socialnämnden att ställa sig bakom de föreslagna 
rekommendationerna.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, §211 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 237 

Redovisning av fadderbesök 2021 

2021/2 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott 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 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 238 

Granskning detaljplan Häggvall 3:43 

2021/214 

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.  

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att bygga 
bostäder i form av flerbostadshus, totalt cirka 30 bostäder. Nya 
bostäder skapar förutsättningar för fler boende och nyttjande av 
befintlig infrastruktur, underlag för kollektivtrafik och viss 
service. Planförslaget är ute på granskning under tiden 2021-11-11 
till och med 2021-12-09. Synpunkter på planförslaget ska lämnas 
skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 9 
december 2021. Efter avslutad granskning kommer inkomna 
synpunkter att sammanställas i ett granskningsutlåtande. Därefter 
kan detaljplanen antas.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-15 
Missiv granskning Häggvall 3:43  
Planbeskrivning Häggvall 3:43  
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 239 

Ansökan enligt alkohollagen avseende Pater Noster 
Hamneskär 

2021/208 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att i enlighet med 8 kap. 1 § 
alkohollagen (2010:1622) bevilja Toplite Invest AB org.nr 556737-
3583 utökat stadigvarande serveringstillstånd för alla slag av 
alkoholdrycker till allmänheten och slutet sällskap vid Pater 
Noster, Hamneskär 1:1 Pater Nosterskären i Tjörns kommun.  

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

 
Sammanfattning 
Toplite Invest AB org.nr. 556737-3583 har ansökt om utökat 
stadigvarande serveringstillstånd för alla slag av alkoholdrycker till 
allmänheten och slutet sällskap vid Pater Noster, Hamneskär 1:1 Pater 
Nosterskären i Tjörns kommun. Den sökta serveringstiden är från kl. 
11.00 till kl. 01.00 alla dagar på de nytillkomna uteserveringarna. 
Ansökans omfattning och skäl till beslut framgår av utredning per den 
3 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
Utredning från tillståndsenheten, Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, 
Izabelle Allguld den 3 november 2021 
 
Beslutet skickas till 
Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25 
Göteborg 
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 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 240 

Ändrat stadigvarande serveringstillstånd - 
Parkrestaurangen Tjörnbro Park 

2021/216 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att i enlighet med 8 kap. 1 § 
alkohollagen (2010:1622) bevilja Konsultkedjan i Göteborg KB 
org.nr. 916839-5565 ändrat stadigvarande serveringstillstånd för 
servering av alla slag av alkoholdrycker till allmänheten från kl. 
11.00 till kl. 01.00 i nya restauranglokalen, multiarenan i 
Parkrestaurangen Tjörnbro Park, Almön 50 i Myggenäs. 

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

Sammanfattning 
Konsultkedjan i Göteborg KB, org.nr. 916839-5565 har ansökt om ändrat 
stadigvarande serveringstillstånd för servering av alla slag av 
alkoholdrycker till allmänheten i Parkrestaurangen Tjörnbro Park, 
Almön 50 i Myggenäs. Ansökans omfattning och skäl till beslut framgår 
av bifogad utredning per den 15 november 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-15 
Utredning från tillståndsenheten, Miljöförvaltningen i Göteborgs 
Stad, Lena Sapeta Olsson den 15 november 2021 

 
Beslutet skickas till 
Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25 
Göteborg 
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§ 241 

Nyckeltal Mötesplatsen oktober 2021 

2021/35 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal 
Mötesplatsen oktober 2021. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal Mötesplatsen för 
oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 
Mötesplats Tjörn oktober 2021 
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§ 242 

Nyckeltal Vård- och omsorgsavdelningen oktober 2021 

2021/36 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Vård 
och omsorgsavdelningen oktober 2021. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Vård och 
omsorgsavdelningen för oktober 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 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 
Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende oktober 2021 

Verkställda och ej verkställda beslut oktober 2021 

Fixartjänst oktober 2021  

Biståndsbedömda timmar oktober 2021  
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 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 243 

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: 

2021.1170 Ordförandebeslut om att anlita socionomkonsult 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/25  

 

2021.1172 Ordförandebeslut: Begäran om att tillsätta medel i 
investeringsbudget 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/26 

 

2021.1173 Beslut om hemlighållande av vistelseort 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/27 

 

2021.1174 Beslut om umgängesbegränsning 

Delegat: Gun Alexandersson-Malm, §2021/28 
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Socialnämnden
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2021.1039 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) 

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/10 

 

2021.1148 Moduler till Kållekärrs gruppboende  

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/11  

 

2021.1149 Avtal mellan Tjörns kommun och Alfa eCare AB  

Delegat: Shujaat Noormohamed, §2021/12  

 

2021.1040 Avtal Licens läsbehörighet 10 år Magna-Cura 

Delegat: Christer Sundsmyr, §2021/3 
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§ 244 

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 2021-10-27 §§ 245-254 

SNAU 2021-11-09 §§ 255-260 

32



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-24 
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§ 245 

Meddelande / Anmälningsärende 2021 

2021/6 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
lämnats för perioden 2021-10-27 – 2021-11-23. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. 

2021.1171 Protokoll Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
2021-09-30  

2021.1178 Beslut KF 2021-11-18 § 226 Rapportering av ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal 2 2021 

2021.1179 Beslut KF 2021-11-18 § 223 Antagande av budget 2022 och 
preliminär budget 2023-2024 samt antagande av investeringsbudget 
2022 samt plan 2023-2026, fastställande av skattesats 2022 

2021.1180 Grönblåas budgetförslag för 2022 

2021.1181 Beslut KF 2021-11-18 § 221 Val av ersättare i socialnämnden 
(M) 
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§ 246 

Meddelande tillsynsmyndigheter 2021 

2021/7 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande 
från tillsynsmyndigheter lämnats för perioden 2021-10-27 – 2021-11-23. 
 
Sammanfattning 
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar från 
tillsynsmyndigheter. 

2021.1057 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dnr 3.5.1-
30258/2021 
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 Sammanträdesdatum 2021-11-24 
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§ 247 

Bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 § 1 SoL, under 
tiden 2021-06-01 till 2021-09-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-06-01 till 2021-06-
30 

Stickprov nr: 41 Avslag öppenvård, enl 4 kap 1 §, 5 kap 1 § SoL  

 

Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-07-01 till 2021-07-
31 

Stickprov nr: 32 Avslag livsföring i övrigt, enl 4 kap 1 § SoL  

Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-08-01 till 2021-08-
31 

Stickprov nr: 126 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL 

Stickprov nr: 175 Bifall egen öppenvård, enl 4 kap 1§ SoL 

 

Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-09-01 till 2021-09-
30 

Stickprov nr: 97 Bifall försörjningsstöd, enl 4 kap 1 § SoL 

Stickprov nr: 170 Avslag livsföring i övrigt, enl 4 kap 1§ SoL 
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Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 248 

Övrigt bistånd 4 kap 1 § SoL 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 § 1 SoL, 
under tiden 2021-09-01 till 2021-09-30. 
 
 
Sammanfattning 
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2021-09-01 till 
2021-09-30 

Stickprov nr: 14 Bifall avlösning i hemmet, enl 4 kap 1§ SoL 

Stickprov nr: 38 Bifall omprövning växelvård, enl 4 kap 1§ SoL 
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§ 249 

Bistånd 9 kap 2-10 §§ LSS 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, 
under tiden 2021-09-01 till 2021-09-30. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av bistånd kap 9 §§ 2-10 LSS, under tiden 2021-09-01 till 
2021-09-30 

Stickprov nr: 2 Bifall kontaktperson, enl. 9 § 4 LSS   

Stickprov nr: 4 Bifall gruppboende, enl 9 § 9 LSS 
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§ 250 

Övrigt 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att frågan lyfts. 
 
Sammanfattning 
Christofer Niklasson (TP) tar upp fråga om ljusen på kommunbilarna. 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, och Lilian Hansson, 
avdelningschef, tar med sig detta till sina anställda och rekommendera 
dem att använda halvljus istället för varselljus.   
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