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2022-01-25 kl. 13:30 – 16:30  Sessionssalen/Digitalt 

§§ 1-10 

Beslutande 
Peter Friberg (M) ordförande, Anna Zöögling (S) vice ordförande, Mai-Liis Emanuelsson (MP), 
Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD), Ingvar Jansson 
(S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) 

Ersättare 
Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD), Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda Boudin (S), Nils 
Werner (S), Patricia Axelsson (V)   

Tjänstepersoner 
Pema Malmgren, tillförordnad socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Kerstin Johansson, enhetschef §§ 1-2 
Alexandra Held, enhetschef § 3 
Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare § 3 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 3-10 

Justering 
Utsedda att justera: Anna Zöögling (S) 

Justeringens tid:  2022-01-27 

Peter Friberg (M), ordförande Henrik Lennartsson, sekreterare

Anna Zöögling (S), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-01-27-2022-02-18 

Nämnd/styrelse: Social- och omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-01-25 

Protokollet förvaras: Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm 

Henrik Lennartsson 
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Innehållsförteckning 
§ 1 Godkännande av föredragningslista  

§ 2 Information om rutiner och riktlinjer för biståndsbedömning  

§ 3 Information om rapport - Fördjupad granskning av hemtjänstens 
kostnader 

 

§ 4 Beslut om verksamhetsbidrag Tidaholm Alltjänst ekonomisk 
förening 2022 

 

§ 5 Beslut om yttrande detaljplan för Stensiken 1 m.fl.  

§ 6 Information från socialchef  

§ 7 Information om rapporter och skrivelser  

§ 8 Information om anmälningsärenden  

§ 9 Information om delegationsbeslut  

§ 10 Beslut om uppdrag till förvaltningen om utredning avseende 
nyttjande av Lindängens lokaler 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Godkännande av föredragningslista 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
föredragningslista med tillägget att punkten ”Beslut om uppdrag till förvaltningen om 
utredning av nyttjande av Lindängens lokaler” läggs till dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till föredragningslista med 
tillägget att punkten ”Beslut om uppdrag till förvaltningen om utredning av nyttjande av Lindängens 
lokaler” läggs till dagordningen. 
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§ 2 Information om rutiner och riktlinjer för 
biståndsbedömning 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Kerstin Johansson informerar om gällande rutiner och riktlinjer för 
biståndsbedömning. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 3 Information om rapport - Fördjupad granskning 
av hemtjänstens kostnader 
SON 2021/161 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vid social- och omvårdnadsnämndens sammanträde i juni 2021 presenterade förvaltningen 
rapporten ”Fördjupad granskning av hemtjänsten och dess kostnader”. Nämnden beslutade 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. 

Ärendet gäller nu ovanstående återrapportering. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Återrapportering av åtgärder gällande hemtjänsten och dess kostnader”, 

socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-01-19. 
 Rapport – Uppföljning av åtgärder gällande fördjupad granskning av hemtjänsten och dess 

kostnader. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/65, ” Information om rapport - Fördjupad 

granskning av hemtjänsten och dess kostnader”, 2021-06-22. 
 Rapport – ”Fördjupad granskning av hemtjänsten och dess kostnader” 
 Bilaga 1 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020, hemtjänst 
 Bilaga 2 - Kvalitetsmått 
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§ 4 Beslut om verksamhetsbidrag Tidaholm 
Alltjänst ekonomisk förening 2022 
SON 2021/147 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 

Förening verksamhetsstöd om 1,2 miljoner kronor år 2022 och med en planering om 
fortsatt minskning av verksamhetsstödet under 2023, 2024 och 2025 med minst 400 tkr 
per år. Den årliga summan beslutas efter ansökan från föreningen enligt nuvarande 
ordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 2,4 miljoner kronor på 
årsbasis. Samtidigt beslutades att verksamhetsstödet successivt skall minskas. För år 2021 
beviljades verksamhetsstöd 1,5 miljoner kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis i 
förskott. 

Förslag till beslut 
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att bevilja 

Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening verksamhetsstöd om 1,2 miljoner kronor år 
2022 och med en planering om fortsatt minskning av verksamhetsstödet under 2023, 
2024 och 2025 med minst 400 tkr per år. Den årliga summan beslutas efter ansökan från 
föreningen enligt nuvarande ordning. 
 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/4 ”Beslut om 

verksamhetsbidrag Tidaholm Alltjänst ekonomisk förening 2022”, 2022-01-11 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/222, ”Beslut om 

verksamhetsbidrag Tidaholm Alltjänst ekonomisk förening 2022” 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om verksamhetsstöd 2022, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 

Förening”, Förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-11-15 
 Ansökan om verksamhetsstöd för 2022, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
 TAEF Resultatrapport 210101 – 210831, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
 Verksamhetsberättelse för 2021, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 

Sändlista 
Tidaholms alltjänst ekonomisk förening 
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§ 5 Beslut om yttrande detaljplan för Stensiken 1 
m.fl. 
SON 2021/299 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge yttrandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har gett social- och omvårdnadsnämnden tillfälle att yttra sig över 
detaljplan avseende planerad bebyggelse i området Stensiken i Tidaholms kommun. Yttrandet skall 
vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-01-28. 

Social- och omvårdnadsnämndens yttrande i frågan avgränsas till de sociala och bostadspolitiska 
aspekterna i detaljplanen. 
 
Sammantaget anser social- och omvårdnadsnämnden att det är positivt att det byggs fler 
lägenheter i Tidaholm, men att dessa lägenheter inte främst efterfrågas i området Stensiken. 
Nämnden önskar en mer blandad bebyggelse i Detaljplanen för Stensiken 1 för att inte riskera en 
ökad socioekonomisk segregation.  

Förslag till beslut 
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta avge 

yttrandet. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/5, ”Beslut om yttrande 

detaljplan för Stensiken 1 m.fl.”, 2022-01-11 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun”, Tf 

socialchef Pema Malmgren, 2022-01-03. 
 Samrådshandlingar Stensiken 1 mfl 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 6 Information från socialchef 
SON 2022/1 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad socialchef informerar om att ny socialchef nu är rekryterad. 

Tillförordnad socialchef informerar om läget kring covid-19. Läget är ansträngt, särskilt inom 
hemtjänsten. Smittläget inom kommunens boenden är under kontroll. 

Information om att cheferna för Solvik respektive hemvården har sagt upp sig. Rekryteringen av 
enhetschef för Solvik är pågående, rekrytering av chef för hemvården avvaktas till dess att ny 
socialchef är på plats. 

Tillförordnad socialchef informerar om läget kring lokal för daglig verksamhet.  

Tillförordnad socialchef informerar om pågående arbete med lokal för hemvården. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 

 

9



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-01-25 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 Information om rapporter och skrivelser 
SON 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om beslut § 2021/131 från direktionen för Skaraborgs kommunalförbund avseende 
remisshanteringen för Strategi för god och nära vård där social- och omvårdnadsnämnden tidigare 
har yttrat sig (Dnr SON 2021/255) 

Information om beslut § 2021/132 från direktionen för Skaraborgs kommunalförbund avseende 
remisshanteringen för Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser där social- 
och omvårdnadsnämnden tidigare har yttrat sig (Dnr SON 2021/254) 

Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/188, ”Beslut om revidering av 
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-12-20 (Dnr SON 2021/298) 
Kommunfullmäktige har beslutat om reviderat reglemente för social- och 
omvårdnadsnämnden. 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/193, ” Beslut om antagande av taxa för 
tillfällig dödsboförvaltning”, 2021-12-20 (Dnr SON 2021/201) 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta taxa att gälla från och med 2022-01-01. 

Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2022/2 ”Beslut om uppföljning av 
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende november månad år 2021”, 2022-01-12 
(Dnr SON 2021/41). 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den 
till handlingarna. 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2022/10, ” Beslut om genomförande av 
utvecklingsarbete för kommunstyrelse och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar”, 2022-01-12 (Dnr SON 2022/15) 
Kommunstyrelsen har beslutat att anlita Public Partner för att genomföra ett 
utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar samt att kostnader för utvecklingsarbetet med 
Public Partner ska finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda medel. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds beslut § 2021/131 
 Direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds beslut § 2021/132 
 Reglemente för social- och omvårdnadsnämnden, 2021-12-20 

11



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-01-25 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Information om anmälningsärenden 
SON 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Dom, mål nr 3335-21, Kammarrätten i Jönköping. 

Dom, mål nr 3404-21, Kammarrätten i Jönköping. 

Dom, mål nr 3389-21, Kammarrätten i Jönköping. 

Beslut, mål nr 104-22, Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-01-25”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-01-17. 
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§ 9 Information om delegationsbeslut 
SON 2021/6 

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

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-12-01 – 2021-12-31 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-12-01 – 2021-12-31 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2021-12-01 – 
2021-12-31 anmäls inför nämnden. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen förslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-01-25”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-01-17. 
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§ 10 Beslut om uppdrag till förvaltningen om 
utredning avseende nyttjande av Lindängens lokaler 
SON 2022/23 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 

Lindängens lokaler kan nyttjas bäst och att utredningen presenteras vid nämndens 
sammanträde i mars. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om dialog mellan samhällsbyggnadsnämndens och social- och 
omvårdnadsnämndens presidier med anledning av renovering av brandskyddet på Solviks 
äldreboende och planering för hur arbetet kan utföras. Ordförande informerar om att man 
kommer avvakta fortsatt besked från samhällsbyggnad. 

Med anledning av detta aktualiseras frågan hur Lindängens lokaler kan användas under tiden som 
lokalfrågan kring kommunens boenden utreds vidare. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 

Lindängens lokaler kan nyttjas bäst och att utredningen presenteras vid nämndens 
sammanträde i mars. 

- Ingvar Jansson (S) föreslår nämnden besluta att inte fatta något nytt beslut med hänvisning 
till nämndens tidigare fattade beslut § 2021/102, ”Information om utredning av 
demensboende”, 2021-11-23. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden inte är enig och att frågan därför skall avgöras genom omröstning. 

Nämnden godkänner följande propositionsordning 

JA: 
Bifall till Anderssons förslag. 

NEJ: 
Bifall till Janssons förslag. 

Omröstningen utfaller enligt följande: 
JA: 6 
NEJ: 5 
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Följande röstar JA: Peter Friberg (M), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta 
Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD) 

Följande röstar NEJ: 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) 

Beslutsunderlag 
 - 

Reservation 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S) och Jonas Storm (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Patricia Axelsson (V) lämnar, tillsammans med Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda 
Boudin (S) och Nils Werner (S), in följande protokollsanteckning: 

”Ersättare för V+S ställer sig bakom ledamöterna i S reservation ang att starta en separat 
utredning ang Lindängen istället för att få med den i en helhetsutredning som det redan är beslutat 
om. 
 
Beslutet som är taget ökar arbetsbelastningen på en redan ansträngd förvaltningen under rådande 
omständigheter.” 
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