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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen, 2021-10-26 kl 13:30 – 14:45 
§§ 87-97 

 
 
Beslutande 
Peter Friberg (M) ordförande, Anna Zöögling (S) vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan 
Joelsson (S), Emma Graaf (S), Jonas Storm (S), Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), 
Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Louise Vind (C) ersätter Mai-Liis Emanuelsson (MP) 
 
Ersättare 
Alexander Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia 
Axelsson (V), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
Tjänstepersoner 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Maria Olsson, socialchef 
Pema Malmgren, tf socialchef 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 89-90 

 
Justering 
Utses att justera: Håkan Joelsson (S) 
Justeringens tid: 2021-10-29 
 

Underskrift sekreterare  
 Henrik Lennartsson 

Underskrift ordförande  
 Peter Friberg (M) 

Underskrift justerare  
 Håkan Joelsson (S)  

 
 

1



 2/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-10-29 – 2021-11-20 
 
Nämnd/styrelse 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 
 
Protokollet förvaras: 
Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Henrik Lennartsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 87 Godkännande av föredragningslista  
§ 88 Val av mötesobservatör  
§ 89 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 

omvårdnadsnämnden avseende januari-september år 2021 
 

§ 90 Beslut om sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2022 

 

§ 91 Information från socialchef  
§ 92 Beslut om yttrande till kommunrevisionen  
§ 93 Beslut om val av social- och omvårdnadsnämndens 

arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022 
 

§ 94 Information om rapporter och skrivelser  
§ 95 Information om anmälningsärenden  
§ 96 Information om delegationsbeslut  
§ 97 Rapport från mötesobservatör  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 87 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 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 88 Val av mötesobservatör 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att välja Patricia Axelsson 
(V) som mötesobservatör. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Zöögling (S) föreslår Patricia Axelsson (V) som mötesobservatör. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/41 

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

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/171, 

”Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-september år 2021”, 
2021-10-12 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Helårsprognos september 2021”, 
förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-10-07. 

✓ Helårsprognos september 2021, social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/218 

§ 90 Beslut om sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar fastställa 
sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott enligt följande: 

 
2022-01-11  2022-02-08  2022-03-08 
 
2022-04-12  2022-05-10  2022-06-14 
 
2022-06-28  2022-08-16  2022-09-20 
 
2022-10-11  2022-11-08  2022-12-06 
 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar fastställa 
sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden enligt 
följande: 

 
2022-01-25  2022-02-22  2022-03-22 
 
2022-04-26  2022-05-24  2022-06-21 
 
2022-09-27  2022-10-25  2022-11-22 
 
2022-12-13  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta fastställa sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott enligt följande: 

 
2022-01-11  2022-02-08  2022-03-08 
 
2022-04-12  2022-05-10  2022-06-14 
 
2022-06-28  2022-08-16  2022-09-20 
 
2022-10-12  2022-11-08  2022-12-06 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta fastställa sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden enligt följande: 

 
2022-01-25  2022-02-22  2022-03-22 
 
2022-04-26  2022-05-24  2022-06-21 
 
2022-09-27  2022-10-25  2022-11-22 
 
2022-12-13  
 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/175, ” 

Beslut om sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden 
och social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2022”, 
2021-10-12 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott 2022”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 
2021-09-30 

 
Sändlista 
Kommunledningskansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/3 

§ 91 Information från socialchef 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om att den tredje vaccinationsdosen är genomförd för 
de särskilt utsatta på särskilda boenden samt till de som har hemsjukvård. 
 
Socialchefen informerar om att det i nuläget inte finns någon som är på 
sjukhus i väntan på kortvård. 
 
Socialchefen informerar om att enhetschefen för AME samt för öppenvården 
har sagt upp sig. 
 
Socialchefen informerar om att upphandlingen av nytt verksamhetssystem nu 
är klar. Leverantör är Tieto. 
 
Socialchefen informerar om att framtidens vårdinformationssystem (Millenium) 
har blivit framskjutet, preliminärt till 2025. 
 
Socialchefen informerar om att antalet brukare med mer är 42 timmar 
hemtjänst uppgår till 26 för september månad 2021. 
 
Bill Malm (M) ställer fråga kring vaccinationsgraden bland personal. 
Socialchefen uppger att vaccinationsgraden är hög. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/236 

§ 92 Beslut om yttrande till kommunrevisionen 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge bifogat yttrande 
som svar till Kommunrevisionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har ställt ett antal frågor till nämnden som ett led i att 
pröva nämndens ansvarsfrihet. I bifogat yttrande redogörs för frågor samt svar 
från nämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
avge bifogat yttrande som svar till Kommunrevisionen 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande till kommunrevisionen”, socialchef Maria 

Olsson, 2021-10-18. 
✓ Bilaga – Delårsrapport social- och omvårdnadsnämnden augusti 2021 
✓ Bilaga – Rapport – Fördjupad granskning av hemtjänsten och dess 

kostnader 
✓ Bilaga – Rapport: Covid-19, förvaltningens erfarenheter 
✓ Skrivelse från kommunrevisionen – Ansvarsprövning 2021 SON 

 
Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/295 

§ 93 Beslut om val av social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att välja följande personer 
som ledamöter i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott: 
Peter Friberg (M) (ordförande) 
Anna Zöögling (S) (vice ordförande) 
Birgitta Andersson (L) 
Per Nordström (SD) 
Ingvar Jansson (S) 
 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att välja följande personer 
som ersättare i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott: 
Fredrik Kvist (M) 
Josette Rask (C) 
Lennart Nilsson (SD) 
Emma Graaf (S) 
Håkan Joelsson (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja ledamöter och ersättare i 
social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019 – 
2022. 
 
Förslag till beslut 

- Birgitta Andersson (L) föreslår nämnden att besluta välja följande 
personer som ledamöter i social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott: 
Peter Friberg (M) (ordförande) 
Birgitta Andersson (L) 
Per Nordström (SD) 

 
- Anna Zöögling (S) föreslår nämnden att besluta välja följande personer 

som ledamöter i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott: 
Anna Zöögling (S) (vice ordförande) 
Ingvar Jansson (S) 

 
- Birgitta Andersson (L) föreslår nämnden att besluta välja följande 

personer som ersättare i social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott: 
Fredrik Kvist (M) 
Josette Rask (C) 
Lennart Nilsson (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

- Anna Zöögling (S) föreslår nämnden att besluta välja följande personer 
som ersättare i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott: 
Emma Graaf (S) 
Håkan Joelsson (S) 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Val av social- och omvårdnadsnämndens 

arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022”, nämndsekreterare 
Henrik Lennartsson, 2021-10-19. 

 
Sändlista 
Kommunledningskansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/4 

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

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om delårsrapport 2021-01-01 – 2021-08-31 från Tidaholms 
Alltjänst ekonomisk förening (Dnr SON 2021/147) 
 
Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/208, ”Beslut om delårsrapport för 
Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 2021-10-06 (Dnr SON 
2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att beslut 
godkänna upprättad delårsrapport samt att lägga den till handlingarna. 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till nämnderna att, i samband 
med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

 
Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2021/121, ”Beslut om strategisk plan och 
budget för år 2022-2024”, 2021-09-27 (Dnr SON 2021/252) 
Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa Strategisk plan och 
budget för åren 2022-2024. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-10-26”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-10-19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/5 

§ 95 Information om anmälningsärenden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden 
 
Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4871-21 
 
Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3419-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1526-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3856-21 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-10-26”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-10-19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/6 

§ 96 Information om delegationsbeslut 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från omvårdnadsenheterna för perioden 2021-09-01 – 
2021-09-30 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från individ- och familjeomsorgen för perioden 2021-09-01 – 
2021-09-30 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
anmäls inför nämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-10-26”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-10-19. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 97 Rapport från mötesobservatör 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapport från 
mötesobservatör till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mötesobservatör Patricia Axelsson (V) delger att hennes upplevelse av 
sammanträdet har varit bra samt att hon tycker att tillvägagångssättet med 
mötesobservatör är värdefullt och att det ska vara kvar. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår nämnden att besluta lägga rapport från 
mötesobservatör till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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