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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Sessionssalen/Digitalt, 2021-06-22 kl 13:30 – 17:13 
§§ 61-74 

 
 
Beslutande 
Anna Zöögling (S) ordförande, Peter Friberg (M) vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan 
Joelsson (S), Emma Graaf (S), Krister Wäring (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask 
(C), Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD) 
 
Ersättare 
Per-Erik Thurén (S), Jonas Storm (S) §§ 61-64, Linda Boudin(S), Nils Werner (S), Patricia 
Axelsson (V), Håkan Daremark (KD), Gunilla Dverstorp (M), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
Tjänstepersoner 
Maria Olsson, socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Annelie Larsson, familjehemssekreterare § 63 
Monica Johansson, sektionschef § 63 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom § 64-65 
Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare § 65 
Alexandra Held, enhetschef § 65 

 
Justering 
Utses att justera: Peter Friberg (M) 
Justeringens tid: 2021-06-29 
 

Underskrift sekreterare  
 Henrik Lennartsson 

Underskrift ordförande  
 Anna Zöögling (S) 

Underskrift justerare  
 Peter Friberg (M)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-06-29 – 2021-07-21 
 
Nämnd/styrelse 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-06-22 
 
Protokollet förvaras: 
Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Henrik Lennartsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 
§ 61 Godkännande av föredragningslista 4 
§ 62 Val av mötesobservatör 5 
§ 63 Information från familjehemssekreterare 6 
§ 64 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 

omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år 2021 
7 

§ 65 Information om rapport - Fördjupad granskning av 
hemtjänsten och dess kostnader 

8 

§ 66 Beslut om förordnande av beslutanderätt till socialjouren 9 - 10 
§ 67 Information från socialchef 11 
§ 68 Beslut om personuppgiftsbehandling 12 
§ 69 Beslut om yttrande- Förlängning av regional handlingsplan 

psykisk hälsa 2018-2022 
13 

§ 70 Beslut om yttrande över motion - Carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar 

14 - 
15 

§ 71 Information om rapporter och skrivelser 16 - 
17 

§ 72 Information om anmälningsärenden 18 
§ 73 Information om delegationsbeslut 19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
DNr. 

§ 61 Godkännande av föredragningslista 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat 
förslag till föredragningslista. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till 
föredragningslista.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
DNr. 

§ 62 Val av mötesobservatör 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att utse Emma Graaf (S) 
som mötesobservatör. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Val av mötesobservatör. 
 
Förslag till beslut 

- Anna Zöögling (S) föreslår att Emma Graaf (S) utses som 
mötesobservatör. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
DNr. 

§ 63 Information från familjehemssekreterare 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Familjehemssekreterare Annelie Larsson informerar om verksamheten med 
familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer till barn inom ramen för 
socialtjänstlagen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att lägga informationen till 
handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
–  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/41 

§ 64 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport efter maj 2021 samt helårsprognos för år 2021 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godkänna upprättad helårsprognos samt överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/111, 

”Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år 2021”, 2021-06-08. 

 Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos maj 2021”, förvaltningsekonom Ola 
Pettersson 

 Helårsprognos maj 2021, Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/161 

§ 65 Information om rapport - Fördjupad granskning av 
hemtjänsten och dess kostnader 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till 
förvaltningen att arbeta vidare med att utforma verksamheten på 
lämpligt sätt utifrån de analyser som framgår i rapporten samt att 
återrapportera till nämnden senast vid nämndens sammanträde i 
december. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Tidaholms kommun har i sin granskning av hemtjänsten 
november 2020 gett social- och omvårdnadsnämnden i uppdraget att 
kvalitetssäkra och förklara sina kostnader rörande hemtjänst. 
 
Förvaltningen har nu sammanställt en rapport. 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08 att 
lämna rapporten till nämnden för information eventuellt beslut utan vidare 
förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår nämnden besluta att uppdra till förvaltningen att 
arbeta vidare med att utforma verksamheten på lämpligt sätt utifrån de 
analyser som framgår i rapporten samt att återrapportera till nämnden 
senast vid nämndens sammanträde i december. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/112 

”Information om rapport - Fördjupad granskning av hemtjänsten och 
dess kostnader”, 2021-06-08. 

 Tjänsteskrivelse, ”Rapport om fördjupad granskning av hemtjänsten 
och dess kostnader”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 
2021-06-01. 

 Rapport, ”Fördjupad granskning av Hemtjänsten och dess kostnader”, 
socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig. 

 Bilaga 1 - Socialstyrelsens sammanfattning av brukarundersökningen, 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020 inom hemtjänsten. 

 Bilaga 2 - Kvalitetsmått
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/181 

§ 66 Beslut om förordnande av beslutanderätt till socialjouren 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att förordna beslutanderätt i 

fråga om beslut att begära polismyndighetens biträde för att genomföra 
vård eller omhändertagande enligt 43 § 2 p LVU till följande personer: 
Emma Bäckman 
Viveca Unenge 
Sarah Hjällström 
Hilda Hendeberg 
Suzanne Medin 
Caroline Lorentzon 
Anette Minaldo 
Therese Ringqvist 
Natharlie Lieberth 
Anna Bore Fast 
Evelina Lundholm 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller förordnande av beslutanderätt till personer som arbetar vid 
socialjouren i Skövde. 
 
Enligt social- och omvårdnadsnämndens delegationsordning (punkt 6.14.28) 
har handläggare vid socialjouren beslutanderätt i beslut som gäller begäran 
om polismyndighetens biträde för att genomföra vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU (43 § 2 p LVU). 
 
Det räcker dock inte att beslutanderätten framgår i nämndens 
delegationsordning, nämnden måste också fatta ett särskilt beslut om att 
förordna beslutanderätt till de personer som arbetar inom socialjourens 
verksamhet. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att förordna beslutanderätt i 
fråga om beslut att begära polismyndighetens biträde för att genomföra 
vård eller omhändertagande enligt 43 § 2 p LVU till följande personer: 
Emma Bäckman 
Viveca Unenge 
Sarah Hjällström 
Hilda Hendeberg 
Suzanne Medin 
Caroline Lorentzon 
Anette Minaldo 
Therese Ringqvist 
Natharlie Lieberth 
Anna Bore Fast 
Evelina Lundholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ” Förordnande av beslutanderätt till socialjouren”, 

nämndesekreterare Henrik Lennartsson, 2021-06-14. 
 
Sändlista 
Sektor socialtjänst, Skövde kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/3 

§ 67 Information från socialchef 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om tillsyn från Arbetsmiljöverket kring systematiskt 
arbetsmiljöarbete för sjuksköterskor. 
 
Socialchefen informerar om vård- och omsorgscollege. Gemensam diskussion 
i arbetsgruppen kring att det är få som söker vård- och omsorgsprogrammet. 
Hur ska kommunen locka till att jobba i vård och omsorg? 
 
Socialchefen informerar om yrkesresan, som har skett via Göteborgsregionen 
för barn och unga-handläggare. Projektet har tagits upp av SKR som kommer 
köra det nationellt. 
SKR kommer utveckla fler yrkesresor, LSS, missbruk, äldreomsorg. 
 
Socialchefen informerar om att förvaltningen har använt en del av 
äldreomsorgspengarna. Beställt taklyftar till hela Solvik. 
 
Socialchefen informerar om tecknat avtal med Skövde yrkeshögskola kring 
demensutbildning. Utbildningen kommer ske under tre tillfällen till hösten. 
Intresseanmälan finns ute på intranätet. 
 
Information om beslut från IVO utifrån granskning av ej verkställda beslut. IVO 
har inte funnit några brister i sin granskning. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
–  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/151 

§ 69 Beslut om yttrande- Förlängning av regional handlingsplan 
psykisk hälsa 2018-2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar rekommendera 
Kommunstyrelsen att ställa sig bakom en förlängning av den regionala 
handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt att social- och omvårdnadsnämnden lämnar 
synpunkter inför beslut rörande förlängning av dokumentet ”Regional 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2022”. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta rekommendera Kommunstyrelsen att ställa sig bakom en 
förlängning av den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-
2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/116, 

”Beslut om yttrande- Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022”, 2021-06-08. 

 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande till KS rörande förlängning av regional 
handlingsplan”, socialchef Maria Olsson, 2021-05-24. 

 Begäran om yttrande-Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022 

 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 2021/7. 
 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 
 Bilaga – Förlängning av regional handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2022 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/128 

§ 70 Beslut om yttrande över motion - Carport/tak för hemtjänstens 
och hemsjukvårdens bilar 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att besluta anse motionen besvarad med 
motiveringen att förvaltningen kan konstatera att det finns ett behov av 
att förbättra den fysiska arbetsmiljön i enlighet med motionen och 
intentionen i motionen finns med i det framtida arbetet med 
ändamålsenliga lokaler för hemvården. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att social- och 
omvårdnadsnämnden ska yttra sig rörande en motion om carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar för att lämna sin syn på motionen. I 
yttrandet ska information som kan vara viktig för beslutsfattandet framkomma, 
samt ett förslag till beslut.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta att rekommendera Kommunstyrelsen att avslå motionen och 
istället låta intentionen finnas med i det framtida arbetet med 
ändamålsenliga lokaler för hemvården. 

- Peter Friberg (M) föreslår nämnden besluta rekommendera 
kommunstyrelsen att besluta anse motionen besvarad med 
motiveringen att förvaltningen kan konstatera att det finns ett behov av 
att förbättra den fysiska arbetsmiljön i enlighet med motionen och 
intentionen i motionen finns med i det framtida arbetet med 
ändamålsenliga lokaler för hemvården. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 
 
Hon finner att nämnden beslutar enligt Peter Fribergs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/117, 

”Beslut om yttrande över motion - Carport/tak för hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar”, 2021-06-08. 

 Tjänsteskrivelse ”Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak 
för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-05-24 Maria Olsson, 
socialchef 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion – Carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-04-13, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-04-13. 

 Motion – Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar, 
2021-04-12. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/4 

§ 71 Information om rapporter och skrivelser 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 2020  
(Dnr SON 2021/171). 
 
Information om årsredovisning Mediapoolen Västra Götaland 2020  
(Dnr SON 2021/173). 
 
Information om skrivelse från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg  
(Dnr SON 2021/174). 
 
Information om beslut från kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktiges beslut § 2021/64, ”Beslut om årsredovisning för 
Tidaholms kommun år 2020”, 2021-05-31 (Dnr SON 2021/182) 
Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa 2020 års årsredovisning 
enligt upprättat förslag samt att godkänna rapport över 
avtalssamverkan. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 2021/66, ” Beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår 2020”, 
2021-05-31 (Dnr SON 2021/183). 
Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja ansvarsfrihet för 
nedanstående styrelse, nämnder och beredning för verksamhetsår 
2020 med hänvisning till de förslag och övriga omständigheter som 
redovisas i revisorernas berättelse: 
1. Kommunstyrelsen 
2. Social- och omvårdnadsnämnden 
3. Barn- och utbildningsnämnden 
4. Samhällsbyggnadsnämnden 
5. Kultur- och fritidsnämnden 
6. Valnämnden 
7. Jävsnämnden 
8. Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS, gemensam nämnd) 

 Kommunfullmäktiges beslut § 2021/71, ” Beslut om årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, 2021-05-31 
(Dnr SON 2021/184). 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna upprättad rapport samt 
att lägga den till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-06-22”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-06-15.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/5 

§ 72 Information om anmälningsärenden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden. 
 
Beslut, Integritetsskyddsmyndigheten Dnr PUI-2021-1510 
 
Dom, Skaraborgs Tingsrätt mål nr T 5303-20 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-06-22”, Henrik 

Lennartsson, 2021-06-15.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/6 

§ 73 Information om delegationsbeslut 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-05-01 – 
2021-05-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-05-01 – 
2021-05-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-05-01 – 2021-05-31 anmäls inför nämnden. 
 
Övriga delegationsbeslut: 
Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 
Ändring av 
bolagsman enligt 9 
kap 11 § 
Alkohollagen 

Malin Lindholm, 
tillståndshandläggare 

7.1.7 2021-05-24 - 

Utökad 
serveringstid enligt 
8 kap 19 § 
Alkohollagen  

Malin Lindholm, 
tillståndshandläggare 

7.1.5 2021-05-31 - 

Polisanmälan 
avseende hot mot 
tjänsteman 

Maria Olsson, 
socialchef 

6.29.1 2021-06-03 SON 
2021/178 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Maria Olsson, 
socialchef 

4.1 2021-06-14 SON 
2020/258 

 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-06-22”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-06-15.
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