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 Dnr 2022-000005 700 

SN § 147 Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att välja Åse Nicklasson till mötets justerare. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-11-28  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

JAN HANNA 

 

ÅSE NICKLASSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000006 700 

SN § 148 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att godkänna dagordningen. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

JAN HANNA 

 

ÅSE NICKLASSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000007 700 

SN § 149 Information från socialchef och 

ordförande 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera informationen från socialchef och ordförande. 

Ärendet 

På socialnämndens sammanträde informerades ledmöterna om: 

- Hävning av avstängning 

- Sammanträde funktionshinderrådet 

- Information avseende myndighetsenheten 

- Lex Maria 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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JAN HANNA 

 

ÅSE NICKLASSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000116 750 

SN § 150 Samverkan med barn - och 

utbildningsförvaltningen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendet 

Chef på kompetenscenter Mattias Gustafsson och enhetschef Peter Dahlqvist presenterar 

arbetet med egen försörjning, samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen.    

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000029 710 

SN § 151 Ekonomisk rapport 2022, oktober 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera rapporten och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 

Enligt internkontrollplanen 2022 ska förvaltningen redovisa en ekonomisk lägesrapport för 

utfallet för januari-oktober månad samt prognos för året. Prognosen i oktober pekar mot 

ett underskott på 19,8 mnkr. Dock är viss upparbetade bidrag inte inräknat och beräknas 

till mellan 0,3 och 0,4 mnkr. De ligger idag på balanskonto tills vi vet hur mycket av 

bidragen vi faktiskt kommer att kunna / hinna använda innan vi lägger med dom i drift 

prognosen. Så kloka som vi idag är så kommer det slutliga utfallet att avvika från 

budgeten med ca - 19,4 mnkr. Bidraget för Nära vård om 0,9 mnkr för 2022 är då inräknat, 

vilket är det sista bidraget som fortfarande inte inkommit och som är ett bidrag som vi 

lägger in direkt i driftprognosen. 

Socialnämnden startade 2022 med ett underskott. Det fanns inget utrymme för 

oförutsedda kostnader. Socialnämnden redovisar vid delårsberättelsen med 

budgetuppföljning per 31 augusti en budgetavvikelse på totalt   - 23,6 mnkr. Nämndens 

ekonomiska situation är allvarlig. Trots att åtgärder är vidtagna och pågår så kommer inte 

nämndens budget att hållas.   

Socialnämnden har stora utmaningar. Det har varit nödvändigt att vidtaga åtgärder utan 

att äventyra patientsäkerhet, rättssäkerhet och kvalitén i verksamheterna.  

Under året har nämndens verksamheter belastats framförallt inom individ- och 

familjeomsorgen (IFO) samt inom hemvården. Efterfrågan av hemtjänstinsatser och 

hemsjukvård har ökat. Många av brukarna är multisjuka och för att garantera brukarens 

och personalens säkerhet, krävs tidvis dubbelbemanning.  

Nya brukare med omfattande omvårdnadsbehov inom bland annat LSS barn och 

personlig assistans har ökat, vilket innebär högre kostnader för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga prognos oktober 

Beslut delges 

Diariet___________________ 
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 Dnr 2022-000129  

SN § 152 Uppföljning av internkontrollplan 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av internkontrollplan 2022.   

Ärendet 

Uppföljning av 2022 års internkontrollplan för socialnämnden: 

1. Ekonomi; styrning 

2. Informationssäkerhet 

3. Rätt behörighet i verksamhetssystemen 

4. Uppföljning av åtgärder gjorda för Lex Sarah och Lex Maria inlämnade 2020-2021 

5. Att utredningar inom barnhandläggningen sker inom rätt tid 

6. Aktualiseringarna inom barnhandläggningen sker inom rätt tid 

7. Att aktualiseringar och utredningar inom vuxenhandläggningen sker inom rätt tid 

8. Kösituation till särskilt boende 

 

De flesta punkter i internkontrollplanen 2021 har inga avvikelser. Mindre avvikelser 

rapporteras dock inom fyra punkter: 

Punkt 2. Informationssäkerhet 

På grund av att tjänsten IT-samordnare var vakant maj - augusti skedde ingen rapport till 

nämnden i oktober, eftersom ny IT-samordnare tillträdde sin tjänst i september och då 

direkt fick engagera sig i frågor om det nya verksamhetssystemet.  

Granskning av uppföljningsrapporter (loggningar) görs regelbundet av enhetscheferna och 

där har finns inte fått något avvikande att rapportera. Kommunfullmäktige beslutade den 

28 mars 2022 om en policy för informationssäkerhet och från och med nästa år kommer 

ansvaret ligga på kommunövergripande nivå. Punkten kommer därmed tas bort från 

socialnämndens internkontrollplan för 2023 

Punkt 4. Uppföljning av åtgärder gjorda för Lex Sarah och Lex Maria inlämnade 2020-

2021 
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Uppföljningar har gjorts, men på grund av tidsbrist och arbetsbelastning, eftersläpning till 

följd av pandemin, samt även vakanser och sjukfrånvaro som uppstått bland ansvariga 

chefer och övrig personal, har inte alla planerade åtgärder blivit genomförda.  

Punkt 5 och 7.  Utredningstid inom barn- och vuxenhandläggningen 

På grund av nyanställningar, vakanser och hög sjukfrånvaro på myndighetsenheten, samt 

andra omständigheter som vi inte kunnat påverka, så har utredningstiden inom barn- och 

vuxenhandläggningen överskridits i ett fåtal ärenden.  

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2022-11-08 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Diariet  

___________________ 
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 Dnr 2022-000126 700 

SN § 153 Uppföljning av HR-enhetens 

internkontrollplansmoment för 

socialnämnden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att godkänna återrapporteringen av HR-enhetens internkontrollmoment   

Ärendet 

Vid stickprovskontroll har rehabsamtal utförts i samtliga stickprov. 

Rehabplan fanns upprättad i två av de fyra stickprov som gjordes inom förvaltningen. Det 

är vid upprepad korttidsfrånvaro som rehabiliteringsplan saknas och det beror enligt 

berörda chefer på att mycket av frånvaron är covid-relaterad och därför har 

rehabiliteringsarbete kring långtidssjukskrivningar prioriterats. 

Rehabiliteringsanteckningar har inte förts vid två av kontrollerna, båda gällande upprepad 

korttidsfrånvaro. Rehabiliteringsanteckningar har därmed heller inte delgivits 

medarbetaren i enlighet med Tibro kommuns rehabiliteringsriktlinje, i dessa två fall. 

Åtgärder för att öka kunskapen inom rehabområdet har erbjudits genom HR-enhetens 

rehabutbildning för chefer hösten 2021 och våren 2022. 

Pågår även projekt med Försäkringskassan ang. samverkan avseende tidiga signaler på 

ohälsa. Projektet löper tom 2022-12-31. Våren 2022 har ytterligare information om 

projektet förmedlats till kommunens chefer. 

Ett införande av rehabsystem skulle bidra till ett ökat stöd till cheferna i sjukfrånvaro och 

rehabprocessen. Ett rehabsystem kan t.ex. ge påminnelser till chef när rehabmöte ska 

genomföras osv. Idagsläget saknas budget och andra resurser för införande av ett 

rehabsystem.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 

Bilagor kontrollmoment punkt 7 och 8.   

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Diariet___________________ 
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 Dnr 2022-000128 730 

SN § 154 Prissättning matportioner 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att förvaltningen ska ta ut självkostnadspris av vårdtagare om portionspriset för kyld mat 

i hemvården behöver höjas. 

Ärendet 

Tibro kommun har ett pågående avtal med Magnussons livs i Tibro. Avtalet gäller 

dagligvaror, samt kylda matportioner till hemvården. Avtalet började gälla 2021-11-01 och 

sträcker sig till 2025-10-31 

Beslutsunderlag 

Avtal med Magnussons livs.  

Beslut delges 

Verksamhetschef VO 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000125 700 

SN § 155 Internkontrollplan 2023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2023. 

Ärendet 

Enligt reglementet för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 

fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Socialförvaltningen föreslår att den 

internkontrollplan som gällde för 2022 även ska gälla för 2023, dock med några 

förändringar: 

Kontrollmetoden för punkt 1, ekonomi, får följande lydelse: 

”Utöver kommunens beslutade redovisning för ekonomi, redovisa en rapport av det 

ekonomiska läget för februari och oktober, inklusive Heltidsresan”. 

Den punkt som funnits med i internkontrollplanen både 2021 och 2022 gällande 

informationssäkerhet tas bort helt, då det arbetet nu ligger på kommunövergripande nivå. 

Uppföljningar av åtgärder gjorda för Lex Sarah och Lex Maria uppdateras till att innefatta 

åren 2020-2022. 

De två punkterna i förra årets internkontrollplan som rör handläggning av barnärenden 

slås ihop till en punkt. 

Punkten som rör kösituationen till särskilt boende tas bort helt i 2023 års internkontrollplan 

eftersom nämnden får information om det i verksamhetsrapporten som kommer var fjärde 

månad. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2023 – förslag till nämnd 

Risk- och väsentlighetsanalys 2023 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2022-11-07 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000065 760 

SN § 156 Ej verkställda beslut 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. Anta rapporten om ej verkställda beslut.  

2. Översända rapporten till kommunstyrelsen samt  

3. Översända rapporten till kommunrevisionen 

Ärendet 

Socialnämnden ska enligt LSS, SoL och kommunallagen lämna uppgifter till 

kommunfullmäktige, inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna. Uppgifterna 

ska innehålla hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som 

inte har verkställts inom 3 månader alternativt verkställts men avbrutits och inte åter 

verkställts inom 3 månader.  

Nämnden ska fortsätta rapportera ej verkställda beslut fram till dess att beslutet verkställts 

eller av annan anledning avslutats.  

Som konsekvens av ej verkställda beslut kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om 

utdömande av en särskild avgift.  

Denna rapport avhandlar ej verkställda beslut för kvartal 3 juli-september. 

Beslutsunderlag 

Rapport ej verkställda beslut kvartal 3   

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 15 (23) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-11-28  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

JAN HANNA 

 

ÅSE NICKLASSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000122 700 

SN § 157 Sammanträdestider för SN och SNAU 2023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- fastställa sammanträdestiderna för 2023 för socialnämnden och socialnämndens 

arbetsutskott 

Ärendet 

Med utgångspunkt från kommunens ekonomikalender samt kommunfullmäktiges beslut 

om sammanträdestider för KSau, KS och KF har förvaltningen i dialog med ordförande i 

socialnämnden tagit fram ett förslag till nämndens sammanträdesplanering för 2023. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2023  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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JAN HANNA 
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 Dnr 2022-000123 730 

SN § 158 Rapport: uppföljning av framtidens 

hemvård 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendet 

Vård och omsorgschef Rikard Strömqvist presenterar en muntlig rapport på 

sammanträdet      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000124 730 

SN § 159 Rapport: uppföljning av införandet av 

heltidsresan 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendet 

Vård och omsorgschef Rikard Strömqvist presenterar en muntlig rapport på 

sammanträdet      

     

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000075 730 

SN § 160 Månatlig rapport heltidsresan 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 19 (23) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-11-28  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

JAN HANNA 

 

ÅSE NICKLASSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000011 700 

SN § 161 Inkomna domar 2022 

Beslut 

Det finns inga domar att notera 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000012 700 

SN § 162 Förteckning inkomna meddelanden 2022 

Beslut 

Det finns inga meddelanden att notera 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 700 

SN § 163 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera delegationsbeslut 

Ärendet 

- Ordförande Jan Hanna har undertecknat avtal avseende Gröna Arena gård. 

- Den 9 november fattade socialchef Marjo Koivumaa beslut om att häva avstängning från 

den medarbetaren som varit avstängd sedan mitten av oktober. 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 700 

SN § 164 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera arbetsutskottets protokoll från 2022-11-15 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

SNAU protokoll 2022-10-25 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 23 (23) 

 Socialnämnden 
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 Dnr 2022-000008 700 

SN § 165 Övrigt  

Beslut 

Det finns inga övriga frågor att notera. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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