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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen/Digitalt, 2021-02-23 kl 13:30 – 17:00 
§§ 12-23 

 
 
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), Katarina 
Persson Hill (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD)  
 
Ersättare 
Per-Erik Thurén (S), Jonas Storm (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V), 
Håkan Daremark (KD), Camilla Graaf (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
Tjänstepersoner 
Maria Olsson, socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare §§ 15-16 
Maud Joelsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 16 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 16-18 
 
Justering 
Utses att justera: Mai-Liis Emanuelsson (MP) 
Justeringens tid: 2021-03-03 
 

Underskrift sekreterare  
 Henrik Lennartsson 

Underskrift ordförande  
 Anna Zöögling (S) 

Underskrift justerare  
 Mai-Liis Emanuelsson (MP)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-03-03 – 2021-03-25 
 
Nämnd/styrelse 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 
 
Protokollet förvaras: 
Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Henrik Lennartsson 
 
 
  



 3/3 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 12 Godkännande av föredragningslista  
§ 13 Information från socialchef  
§ 14 Beslut om fyllnadsval social- och omvårdnadsnämndens 

arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022 
 

§ 15 Information om ej verkställda gynnande beslut tredje och 
fjärde kvartalet 2020 

 

§ 16 Beslut om verksamhetsberättelse 2020  
§ 17 Beslut om månadrapport januari 2021  
§ 18 Beslut om investeringsplan 2022-2031  
§ 19 Beslut om antagande av handlingsplan suicidprevention  
§ 20 Beslut om redovisning med anledning av klagomål på 

Brukets Allservice 
 

§ 21 Information om anmälningsärenden  
§ 22 Information om rapporter och skrivelser  
§ 23 Information om delegationsbeslut  
 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 12 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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2021/3 

§ 13 Information från socialchef 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om att det har tecknats nya ramavtal för upphandling 
av socialsekreterarkonsulter som kan användas vid behov. 
 
Informerar om pågående upphandling av verksamhetssystem. Upphandlingen 
sker tillsammans med 11 andra kommuner i kommunen. Förhoppningen är att 
snart få in anbud. Sedan kommer användarbarhetstest av systemet att göras. 
Enligt plan ska det nya systemet vara i drift 2022. 
 
Socialchefen informerar pågående arbetet vaccinationer av brukare och 
personal. 
 
Birgitta Andersson (L) ställer fråga angående bristen på platser inom 
kortvården. 
Socialchefen informerar om hur betalningsansvar beräknas. 
Huvudregeln är att varje månad räknas ett genomsnitt ut kring hur länge 
patienter varit kvar på sjukhuset efter det att de varit utskrivningsklara. Om 
snittet överstiger tre dagar blir kommunen betalningsansvarig för dagarna 
över. Detta gäller inte om en enskild patient blir kvar längre än sju dagar, för 
dem börjar betalningsdagarna att ticka från dag fyra, men dessa räknas i sin 
tur inte med i månadens snitt. 
Det förs för närvarande dialog inom förvaltningen kring hur läget ser ut nu på 
kort- och växelvårdsavdelningarna.  
Det har ännu inte kommit någon faktura från regionen och exakt kostnad för 
patienter som inte kunnat tas hem är oklar. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
–  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/295 

§ 14 Beslut om fyllnadsval social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att välja Emma Graaf (S) 
som ledamot i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att välja Birgitta Andersson 
(L) som ledamot i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja ledamöter i social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott efter Mattias Ezelius (S) och Helena 
Nylén (L). 
 
Förslag till beslut 

- Anna Zöögling (S) föreslår nämnden besluta att välja Emma Graaf (S) 
som ledamot i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

- Peter Friberg (M) föreslår nämnden besluta att välja Birgitta Andersson 
(L) som ledamot i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Fyllnadsval av ledamöter i social- och 

omvårdnadsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2021-02-10. 

 
Sändlista 
Kommunledningskansliet 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/203 

§ 15 Information om ej verkställda gynnande beslut tredje och 
fjärde kvartalet 2020 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att skicka kvartalsrapporten 
vidare till kommunfullmäktige för information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och till kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte 
verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte verkställs på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom 
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon 
är berättigad till kan kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta skicka kvartalsrapporten vidare till kommunfullmäktige för 
information. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/36, 

”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje och fjärde 
kvartalet 2020”, 2021-02-09. 

 Tjänsteskrivelse, ” Information om ej verkställda beslut, tredje och 
fjärde kvartalet 2020”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 
2021-02-01. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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2021/20 

§ 16 Beslut om verksamhetsberättelse 2020 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad 
verksamhetsberättelse för år 2020. 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna rapport över 
avtalssamverkan och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse 
som innehåller sammanfattning av året som gått med ekonomiskt utfall, 
nyckeltal samt måluppfyllelse. 
 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har upprättat rapport om 
avtalssamverkan 2021. 
 
I samband med verksamhetsberättelse presenterar även förvaltningen sin 
patientsäkerhetsberättelse för 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta att anta upprättad verksamhetsberättelse för år 2020. 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godkänna rapport över avtalssamverkan och överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/34, ” 

Beslut om verksamhetsberättelse 2020”, 2021-02-09. 
 Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsberättelse 2020”, förvaltningsekonom 

Ola Pettersson, 2021-02-03 
 Verksamhetsberättelse social- och omvårdnadsnämnden 2020 
 Rapport - Avtalssamverkan 2021 social- och omvårdnadsnämnden 
 Tjänsteskrivelse, ” Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2021”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-01-12. 
 Patientssäkerhetsberättelse 2020. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/41 

§ 17 Beslut om månadrapport januari 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna 
upprättad helårsprognos januari 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk rapport efter januari månad 2021. Rapporten sammanställs per 
önskemål från nämnden om månatliga rapporter över det ekonomiska läget 
och skickas inte vidare till kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godkänna upprättad helårsprognos januari 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/35 

”Beslut om månadrapport januari 2021”, 2021-02-09. 
 Tjänsteskrivelse, ”Helårsprognos januari 2021”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-02-03. 
 Helårsprognos januari 2021 social- och omvårdnadsnämnden 
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2021/45 

§ 18 Beslut om investeringsplan 2022-2031 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta investeringsplan 
2022-2031 med korrigeringarna att Framtidens äldreomsorg flyttas bak 
ett år från 2023-2026 till 2022-2025 samt att raden Trygghetsboende 
tas bort då det är en kommunövergripande fråga. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till investeringsplan för åren 2022-2031. 
 
Investeringsplanen läggs som bilaga till social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhetsplan. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden att besluta 
anta investeringsplan 2022-2031. 

- Ordförande föreslår nämnden att besluta anta investeringsplan 2022-
2031 med korrigeringarna att Framtidens äldreomsorg flyttas bak ett år 
från 2023-2026 till 2022-2025 samt att raden Trygghetsboende tas bort 
då det är en kommunövergripande fråga. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Investeringsplan 2022-2031”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-02-16. 
 10 åriga investeringsbehov SON 2022-2031 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/244 

§ 19 Beslut om antagande av handlingsplan suicidprevention 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att besluta anta 
handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 
2018-2020 angavs att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
skulle tas fram.  
 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 är nu framtagen av Västra 
Götalandsregionen och VästKom. Syftet med handlingsplanen är att med 
suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Visionen är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt 
situation att suicid ses som den enda utvägen.  
 
Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar kommunerna 
att besluta om Handlingsplan för suicidprevention enligt förslag från VästKoms 
styrelse. Handlingsplanen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas.  
 
Antagande av handlingsplanen på lokal nivå föranleder fortsatt arbete med 
frågan genom olika typer av insatser, bland annat för att öka samordningen 
och kunskapsnivån om suicid. Detta har sedan tidigare lyfts som ett 
utvecklingsområde av det lokala folkhälsorådet inför 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta anta handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/37, 

”Beslut om antagande av handlingsplan suicidprevention”, 2021-02-09. 
 Tjänsteskrivelse, ”Antagande av handlingsplan suicidprevention”, 

folkhälsosamordnare Malin Gustafsson, 2021-02-02. 
 Beslut, Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund § 2020/85 
 Handlingsplan för sucidprevention 2020-2025. 

 
 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
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2019/162 

§ 20 Beslut om redovisning med anledning av klagomål på Brukets 
Allservice 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna 
återrapporteringen och översända denna till kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Efter inkomna klagomål på Brukets Allservice (BAS) och genomförda 
utredningar från social- och omvårdnadsnämnden samt återrapportering kring 
detta till Kommunstyrelsen fattades beslut om att Social- och 
omvårdnadsnämnden skulle ge en ytterligare återrapportering i ärendet till 
kommunstyrelsen.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden gör bedömningen att återrapporteringen 
kring brukets allservice är genomförd och att Kommunstyrelsen med detta bör 
kunna avsluta tillsynen av Brukets allservice.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godkänna återrapporteringen och översända denna till 
kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/38 

”Beslut om redovisning med anledning av klagomål på Brukets 
Allservice”, 2021-02-09. 

 Tjänsteskrivelse, ” Återrapportering till KS rörande Brukets allservice”, 
socialchef Maria Olsson, 2021-01-31. 

 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst 200101-200930 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/5 

§ 21 Information om anmälningsärenden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden: 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1511-20. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6630-20. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-02-23”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-02-16. 
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2021/4 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsberättelse från Ungdomsmottagningen Tidaholm 
2020 (Dnr SON 2021/38). 
 
Information om verksamhetsberättelse från Tillståndenheten i samverkan 
(TiS), Lidköpings kommun 2020 (Dnr 2021/51). 
 
Information om beslut från IVO, Dnr 3.5.1-21683/2021 (Dnr SON 2020/229). 
 
Information om rapport från kommunstyrelsen - Uppföljning nämndernas 
arbete med intern kontroll 2019/2020 (Dnr SON 2020/238). 
 
Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/11, ”Beslut om besvarande 
om motion om att tillskapa en demensavdelning”, 2021-01-25 (Dnr SON 
2018/184). 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-02-23”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-02-16. 
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2021/6 

§ 23 Information om delegationsbeslut 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-01-01 – 
2021-01-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-01-01 – 
2021-01-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-01-01 – 2021-01-31 anmäls inför nämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Delegationsbeslut 2021-02-23” nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-02-16. 
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