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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Stora salen, Bibliotekshuset, 2021-12-14 kl 14:00 – 16:15 
§§ 112-127 

 
 
Beslutande 
Peter Friberg (M) ordförande, Anna Zöögling (S) vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan 
Joelsson (S), Emma Graaf (S), Jonas Storm (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), 
Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M) §§ 115 - 126, Per Nordström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunilla Dverstorp (M) ersätter Fredrik Kvist (M) § 112 - 114 
 
Ersättare 
Alexander Lagerholm (S) §§ 115 - 126, Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda Boudin 
(S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V), Håkan Darmark (KD), Louise Wind (C), Bill Malm 
(M), Lennart Nilsson (SD) 
 
Tjänstepersoner 
Pema Malmgren, tf socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Tomas Törnqvist, familjerättssekreterare § 112 - 114 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 117-127 
Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare §§ 117-127 
Maud Joelsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 121-123 
 
Övriga 

 

 
 
Justering 
Utses att justera: Jonas Storm (S) 
Justeringens tid: 2021-12-17 
 

Underskrift sekreterare  
 Henrik Lennartsson 

Underskrift ordförande  
 Peter Friberg (M) 

Underskrift justerare  
 Jonas Storm (S)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-12-17 – 2022-01-10 
 
Nämnd/styrelse 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 
 
Protokollet förvaras: 
Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Henrik Lennartsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 112 Godkännande av föredragningslista  
§ 113 Beslut om mötesobservatör  
§ 114 Beslut angående umgänge enligt 6 kap 15 a § 2 st 

Föräldrabalken 
 

§ 115 Information om projektansökan "Förstärkt hälsa i 
samverkan" 

 

§ 116 Information om projektansökan "Språk, samhällsinfo och 
egenvård" 

 

§ 117 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-november år 2021 

 

§ 118 Beslut om verksamhetsplan och budget 2022  
§ 119 Beslut om beslutsattestanter/attestlista 2022  
§ 120 Beslut om taxor och avgifter 2022  
§ 121 Beslut om remissvar gällande hälso- och sjukvårdsavtalet 

med tillhörande överenskommelser 
 

§ 122 Beslut om remissvar -  Färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård 

 

§ 123 Information från socialchef  
§ 124 Information om rapporter och skrivelser  
§ 125 Information om anmälningsärenden  
§ 126 Information om delegationsbeslut  
§ 127 Rapport från mötesobservatör  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 112 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 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 113 Beslut om mötesobservatör 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att välja Ingvar Jansson (S) 
som mötesobservatör. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Zöögling (S) föreslår Ingvar Jansson som mötesobservatör. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/282 

§ 115 Information om projektansökan "Förstärkt hälsa i 
samverkan" 
 
Punkten utgår 

7



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvård 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/283 

§ 116 Information om projektansökan "Språk, samhällsinfo och 
egenvård" 
 
Punkten utgår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/41 

§ 117 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-november 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 november 2021 samt helårsprognos för år 2021. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/218, 

”Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-november år 2021”, 
2021-12-07 

✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos november 2021”, förvaltningsekonom 
Ola Pettersson, 2021-11-30 

✓ Helårsprognos november 2021, social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/242 

§ 118 Beslut om verksamhetsplan och budget 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa 
verksamhetsplan och budget 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget 
2022. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta fastställa verksamhetsplan och budget 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/219 

”Beslut om verksamhetsplan och budget 2022”, 2021-12-07 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsplan och budget 2022”, 

förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-11-30 
✓ Verksamhetsplan och budget 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/284 

§ 119 Beslut om beslutsattestanter/attestlista 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa attestlista för 
social- och omvårdnadsnämnden 2022. 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ge befogenhet till 
socialchef att besluta om tillägg och förändringar av beslutsattestanter 
under innevarande verksamhetsår. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av attestlista 2022 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta fastställa attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 2022. 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta ge befogenhet till socialchef att besluta om tillägg och 
förändringar av beslutsattestanter under innevarande verksamhetsår. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/220, 

”Beslut om beslutsattestanter/attestlista 2022”, 2021-12-07 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Beslutsattestanter/Attestlista 2022”, 

förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-11-30 
✓ Attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/285 

§ 120 Beslut om taxor och avgifter 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta taxor och avgifter 
2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om justering av taxor och avgifter inför år 2022.  
Taxor och avgifter justeras årligen. Nivå på justeringen styrs av förändringen 
av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet höjs från 47 600 kronor till 48 300 kronor 
mellan år 2021 och 2022. Hyror inom äldreboende och LSS gruppboende 
justeras efter förhandling med hyresgästföreningen. Inför år 2022 är hyrorna 
oförändrade jämfört med 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta anta taxor och avgifter 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/221, 

”Beslut om taxor och avgifter 2022”, 2021-12-07 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Taxor och avgifter 2022”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson, 2021-11-30 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens taxor och avgifter 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/254 

§ 121 Beslut om remissvar gällande hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom det 
förslag som tagits fram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland, reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet 
(SRO)  har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling 
till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan 
ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna 
revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/223 

”Beslut om remissvar gällande hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser”, 2021-12-07 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser”, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maud Joelsson, 2021-11-29 

✓ Bilaga - Förslag till text 
✓ Missiv - Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser 
 
Sändlista 
VästKom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/255 

§ 122 Beslut om remissvar -  Färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
förslaget om en färdplan - Länsgemensam strategi gör god och nära 
vård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den länsgemensamma strategin avser länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt 
finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 
 
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har vid två tillfällen haft 
dialog och gemensamt identifierat angelägna områden samt arbetat fram 
förslag på formuleringar.  
 
Socialchefsgruppen ställer sig bakom remissförslaget 26 nov. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta ställa sig bakom förslaget om en färdplan - Länsgemensam 
strategi gör god och nära vård. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/224 

”Beslut om remissvar -  Färdplan länsgemensam strategi för god och 
nära vård”, 2021-12-07 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 
vård”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 

✓ Missiv Färdplan   länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Sändlista 
VästKom 

14



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/3 

§ 123 Information från socialchef 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad socialchef och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om 
covid-läget i verksamheten. 
 
Tf socialchef informerar om att extratjänster inte längre kommer att 
finansieras. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/4 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om beslut från samhällsbyggnadsnämnden angående årlig avgift 
för livsmedelskontroll vid anläggning Nya Café AME (Dnr SON 2021/281) 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förordning (EU) nr 2017/625 och 
förordning Svensk Författningssamling (SFS 2006:1166) att tilldela 
ovanstående livsmedelsanläggning en årlig kontrolltid om 3 timmar från och 
med 2021. 
Den årliga kontrollavgiften räknas fram genom att ovanstående antal timmar 
multipliceras med den för varje år gällande timtaxan. 
 
Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/274, ”Beslut om månadsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari-oktober år 2021”, 2021-11-24 
(Dnr SON 2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad månadsrapport 
samt att lägga den till handlingarna. 

• Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen 
angående rekommendationer i granskningsrapport” 2021-11-24 (Dnr 
SON 2021/288) 
Kommunstyrelsen har beslutat att anta förvaltningens förslag till 
yttrande som sitt och skicka det till revisorerna. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/296, ”Beslut om ändrad tid för 
införande av bemanningsenhet” 2021-11-24 (Dnr SON 2021/193) 
Kommunstyrelsen har beslutat att flytta fram införandet av en 
gemensam bemanningsenhet till 2023-01-01. Bemanningsenheten ska 
drivas som ett projekt för samtliga förvaltningar under ett år och 
därefter utvärderas. Rekrytering av enhetschef för bemanningsenheten 
ska genomföras under våren 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/297, ”Beslut om att upphäva 
anställningsrestriktioner”, 2021-11-24 (Dnr SON 2021/286) 
Kommunstyrelsen har beslutat att upphäva anställningsrestriktionerna 
som kommunstyrelsen införde 2020-01-08. Anställningsrestriktionerna 
upphävs från och med 2021-12-01. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/298, ”Beslut om anmälan om 
vidaredelegering från t.f. socialchef”, 2021-11-24 (Dnr SON/287) 
Kommunstyrelsen har beslutat att lägga inkomna anmälningar av 
vidaredelegation till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Information om beslut från kommunfullmäktige 
• Kommunfullmäktiges beslut § 2021/161”Beslut om revidering av 

strategisk plan och budget för år 2022-2024”, 2021-11-29 (Dnr SON 
2021/252) 
Kommunfullmäktige har beslutat att revidera strategisk plan och 
budget 2022–2024 i enlighet med upprättat förslag. Övriga punkter i 
kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ska fortsätta gälla. 

Kommunfullmäktiges beslut § 2021/164, ”Beslut om antagande av 
översiktsplan för Tidaholms kommun "ÖP2030"”, 2021-11-29 (Dnr SON 289) 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta upprättade handlingar för Tidaholms 
kommuns översiktsplan ”ÖP 2030”. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-12-14”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-12-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/5 

§ 125 Information om anmälningsärenden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden 
 
Dom, mål nr 5541-21, Förvaltningsrätten i Jönköping 
 
Dom, mål nr 2031-21, Förvaltningsrätten i Jönköping 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-12-14”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-12-08. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/6 

§ 126 Information om delegationsbeslut 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-11-01 – 
2021-11-30 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-11-01 – 
2021-11-30 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-11-01 – 2021-11-30 anmäls inför nämnden. 
 
Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 
Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 
Beslut om tillfälligt 
alkoholtillstånd 
slutet sällskap 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

7.2.3 2021-11-24 - 

 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-12-14”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-12-08 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 127 Rapport från mötesobservatör 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Mötesobservatören Ingvar Jansson (S) delger sin upplevelse av 
sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår nämnden besluta att lägga rapporten till 
handlingarna. 
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