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Sammanträdesprotokoll Social- och 
omvårdnadsnämnden 
2022-09-27 kl. 14:15 – 17:15  Sessionssalen 

§§ 73-86 

Beslutande 
Peter Friberg (M), Anna Zöögling (S), 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 
Martin Eriksson (M), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD), Alexander Lagerholm (S), Per-Erik 
Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V)   

Tjänstepersoner 
Åsa Alvner socialchef, Henrik Lennartsson nämndsekreterare, Ola Pettersson förvaltningsekonom 
§73-74, Maria Wänerstig socialt ansvarig samordnare §§ 73-74, Evelina Holmbäck enhetschef § 75 

Justering 
Utses att justera: Ingvar Jansson (S) 

Justeringens tid: 2022-09-29  

Peter Friberg (M), ordförande Henrik Lennartsson, sekreterare

Ingvar Jansson (S), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-09-29 – 2022-10-21 

Nämnd/styrelse: Social- och omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-09-27 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Henrik Lennartsson  
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§ 73 Godkännande av föredragningslista 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till föredragningslista med tillägget att 
ärendet ”Beslut om uppdrag till förvaltningen” läggs till ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden besluta att godkänna upprättat förslag till föredragningslista. 

Jonas Storm initierar ärendet ”Beslut om uppdrag till förvaltningen”. 
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§ 74 Beslut om delårsrapport för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari –augusti år 
2022 
SON 2022/21 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport samt uppdra åt förvaltningen att 

vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 
• Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att arbeta med de förbättrande åtgärder 

som framgår under rubrik 3.3.2 Systematiskt förbättringsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsbokslut efter augusti 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad delårsrapport samt 

uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 
- Ordförande föreslår nämnden att, utöver arbetsutskottets förslag, besluta uppdra till 

förvaltningen att arbeta med de förbättrande åtgärder som framgår under rubrik 3.3.2 
Systematiskt förbättringsarbete. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets förslag samt 
ordförandes tilläggsyrkande. Han finner att nämnden beslutar enligt båda dessa förslag. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/153, ”Beslut om 

delårsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari –augusti år 2022”, 
2022-09-20 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Delårsrapport augusti 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2022-09-13 

✓ Delårsrapport augusti 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 75 Information om rapport - redovisning av 
resultat för arbetsmarknadsenheten (AME) januari - 
augusti 2022 
SON 2022/140 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad rapport för arbetsmarknadsenheten januari – 

augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2022-06-21 att uppdra till förvaltningen att redovisa 
uppföljning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet i samband med delårsbokslut och 
verksamhetsberättelse. 

Förvaltningen har nu tagit fram en rapport för perioden 2022-01-01 till 2022-08-23 med en del 
avseende utfall för deltagare som kommit från försörjningsstöd och en del avseende övergripande 
statistik. 

I samband med verksamhetsberättelse redovisas resultat för helåret 2022. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad rapport för 

arbetsmarknadsenheten januari – augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/154, ”Information om 

rapport - redovisning av resultat för arbetsmarknadsenheten (AME) januari - augusti 
2022”, 2022-09-20 

 Tjänsteskrivelse, ”Redovisning av resultat för arbetsmarknadsenheten (AME) januari – 
augusti 2022”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-09 

 Bilaga 1 – Utfall för deltagare från försörjningsstöd 2022-01-01 – 2022-08-23 
 Bilaga 2 - Övergripande statistik AME 2022-01-01 - 2022-08-23 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/60, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen - 

redovisning av resultat för arbetsmarknadsenheten (AME)”, 2022-06-21 
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§ 76 Beslut om samverkansavtal gällande digitala 
hjälpmedel 
SON 2022/152 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att ingå avtal gällande digitala hjälpmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtal digitala hjälpmedel baseras på utredningen Välfärdsteknik i samverkan som 
utvecklade ett förslag kring samverkan tillsammans med de 49 kommunerna i Västra Götaland. 
Förslaget har varit ute på remiss under perioden 19 januari till 18 april 2022. Remissvaren visar att 
huvudmännen var positiva till att etablera en utökad samverkan i linje med det förslagna avtalet. 
Samverkansavtalet är det slutliga avtalet som kommer att  gälla tre år från tecknandet. 

Under 2022 till 2025 uppstår en gemensam kostnad  för finansiering vid etablering av 
gemensamma strukturer för att kunna tillhandahålla digitala hjälpmedel. Finansieringen är en 
engångskostnad och kommer att uppgå till 34 miljoner och fördelas enligt följande, kommunerna i 
Västra Götaland betalar 10 kr per invånare och Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per 
invånare. Detta innebär en kostnad på cirka 130 000 kr för social- och omvårdnadsnämndens del. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ingå avtal gällande digitala hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/155, ”Beslut om 

samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel”, 2022-09-20 
 Tjänsteskrivelse, ”Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel - för en god hälsa och en 

jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånare i Västra Götaland”, socialt ansvarig 
samordnare Maria Wänerstig, 2022-07-12. 

 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 27/22, ”Samverkan digitala 
hjälpmedel 2022-2026”. 

 Tjänsteutlåtande, ”Digitala hjälpmedel i samverkan”, 2022-05-10 
 Samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 77 Beslut om medfinansiering till 
utvecklingsarbetet kring socialtjänstens 
verksamhetssystem 
SON 2022/156 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att medfinansiera utvecklingsarbetet kring socialtjänstens 

verksamhetssystem med 1 kr per invånare och helår för åren 2023, 2024 och 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har ett erbjudande gällande ett kommungemensamt 
utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem. SKR kommer att driva arbetet i 
samverkan med Adda (tidigare Kommentus) och Inera. Kommunerna har efterfrågat nationellt 
stöd i utvecklingsarbetet med verksamhetssystem för hela socialtjänsten, inklusive kommunal 
hälso- och sjukvård. Det är en nyckelfråga i arbetet med att digitalisera verksamheterna. I 
dagsläget tillgodoser inte socialtjänstens verksamhetssystem kommunernas behov bl.a. finns 
brister i användarvänlighet, effektivitet, kommunikation till brukare och andra huvudmän samt 
integrationer till andra system och tjänster. Befintliga avtal är oftast kostnadsineffektiva och det 
finns bristande samarbete med leverantörerna. För att komma till rätta med problemen behöver 
kommunerna samarbeta kring bl. annat gemensamma krav och informationsmodeller. SKR 
erbjuder sig att tillsammans med kommunerna, myndigheter och leverantörer ansvara för ett 
sådant arbete. Målbilden är ett modernt, digitalt verksamhetssystem som är uppbyggt som ett 
ekosystem av olika system och informationskällor som fungerar väl tillsammans. 

Projektet beräknas kosta 15 miljoner och kommer att pågå under 2023 till 2025. Varje kommun 
som accepterar erbjudandet finansierar projektet med 1 krona per invånare och helår. 
Kommunerna kan med fördel nyttja statsbidrag som är i linje med projektets mål, till exempel 
Nära vård eller äldresatsningen kring välfärdsteknik. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta medfinansiera utvecklingsarbetet kring 

socialtjänstens verksamhetssystem med 1 kr per invånare och helår för åren 2023, 2024 
och 2025. 
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Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/156, ”Beslut om 

medfinansiering till utvecklingsarbetet kring socialtjänstens verksamhetssystem”, 
2022-09-20 

 Tjänsteskrivelse, ”Utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem”, socialt 
ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-07-12 

 PM, ”Erbjudande om utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem” 
sektionschef Åsa Furén-Thulen (SKR), 2022-03-31 

Sändlista 
Sveriges kommuner och regioner 
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§ 78 Information om rapport - Avvikelser under 
semesterperioden 2022 
SON 2022/127 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad rapport. 

Sammanfattning av ärendet 
I början av juni månad saknades ett antal vikarier inom hemvården för att ordinarie personal skulle 
få ut sin semester. Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2022-06-21 att uppdra till 
förvaltningen att till nämndens sammanträde i september rapportera eventuella avvikelser som 
förekommit under semesterperioden. Verksamheten har nu gjort sammanställning av avvikelser 
vad gäller insatser samt åtgärder som gjorts för att lösa personalsituationen. Sammanställningen 
innefattar även personlig assistans. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad rapport. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/157, ”Information om 

rapport - Avvikelser under semesterperioden 2022”, 2022-09-20 
 Tjänsteskrivelse, ”Avvikelser under semesterperioden 2022”, enhetschef Kerstin 

Johansson, 2022-09-09 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/66, ”Information om ökad risk för 

avvikelser under semesterperioden 2022”, 2022-06-21 
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§ 79 Information från socialchef 
SON 2022/1 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om det pågående arbetet med ny förvaltningsorganisation. 

Socialchefen informerar om pågående arbete inom Skaraborg för att trygga 
kompetensförsörjningen. 

Socialchefen informerar om lokalbehov för Barnahus som kommer innebära en ökad kostnad för 
nämnden om knappt 15 000 kr. 

Socialchefen informerar om kösituationen till särskilt boende. 

Socialchefen informerar om arbetet med inflyttning till Lindängen. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 80 Beslut om yttrande angående motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
SON 2022/104 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion om att Lindängen ska vara ett temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-09-27. 

Situationen som förelåg under våren 2022 är inte längre aktuell. Ett äldreboende lämpar sig inte 
heller för den typen av boende som kommunen har att anordna i nuläget. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/159, ”Beslut om yttrande 

angående motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från 
Ukraina”, 2022-09-20 

 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 
för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/48, ”Beslut om remittering av motion om 
att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27 

 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  
2022-03-28. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 81 Beslut om yttrande angående ställningstagande 
kring förlängd rekommendation kunskapsstyrning 
socialtjänst 
SON 2022/154 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta förlänga rekommendation till 

kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 10 juni 2022 
beslutat: 

- att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024  

- att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela SKR sitt 
ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att social- och omvårdnadsnämnden lämnar 
sina synpunkter. 

Förvaltningen ser fortsatt nytta med initiativet och att kostnaden för ett års förlängning är högst 
rimlig i förhållande till nyttan det genererar. Förslaget till kommunstyrelsen är således att anta 
SKR:s rekommendation. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta förlänga 

rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system 
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/161, ”Beslut om yttrande 

angående ställningstagande kring förlängd rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst”, 
2022-09-20 

 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående ställningstagande kring förlängd rekommendation 
kunskapsstyrning socialtjänst”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-08-29 

 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande angående ställningstagande kring förlängd 
rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2022-06-17. 
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 Skrivelse, ”Information om ställningstagande – Förlängning av rekommendation om 
gemensam kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter”, avdelningschef Fredrik 
Lennartsson, 2022-08-30. 

 Meddelande från SKR:s styrelse, ”Förlängd rekommendation Kunskapsstyrning 
socialtjänsten”, 2022-06-10 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2019/54, ”Beslut om gemensam finansiering för 
en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter”, 2019-05-28 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 82 Beslut om yttrande - Förlängning av 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024 
SON 2022/155 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen att ställa sig bakom förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har inkommit med ett beslut fattat 2022-06-03 angående 
en förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland. Direktionen rekommenderar 
medlemskommunerna att besluta enligt förslaget som framgår i bakgrunden till beslutet.  

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att social- och omvårdnadsnämnden lämnar 
sina synpunkter. 

Handlingsplanen antogs 2018 att gälla till och med 2020 och förlängdes 2020 att gälla till och med 
2022. Ärendet gäller nu ytterligare förlängning till och med 2024. 

Förvaltningen anser att målen i handlingsplanen är fortsatt eftersträvansvärda samt att de 
fokusområden, indikatorer och aktiviteter som framgår är adekvata för syftet med 
handlingsplanen. Förvaltningen har således inget att erinra mot att handlingsplanen förlängs. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta rekommendera kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom förlängning av handlingsplan psykisk hälsa. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/162, ”Beslut om yttrande - 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024”, 2022-09-20 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2024”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02. 
 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande – Förlängning av hadlingsplan psykisk hälsa 2018-

2024”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-06-20 
 Protokollsutdrag § 28 förlängning Handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024. 
 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 83 Information om anmälningsärenden 2022 
SON 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Beslut, Högsta Förvaltningsdomstolen, 2901-22 

Dom. Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1030-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3243-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 2280-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 2281-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1125-22 

Dom. Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1751-22 

Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4274-22 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-09-27”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-09-19 
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§ 84 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 skrivelse från SCB avseende utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, 
utjämningsåret 2023, preliminärt utfall (SON 2022/159) 

Information om skrivelse från Statens institutionsstyrelse (SiS) (SON 2022/160) 

Information om beslut från Migrationsverket avseende ersättning för initiala boenden för 
skyddsbehövande enligt massflyktningsdirektivet (Dnr SON 2022/174). 

Inkomna beslut från kommunstyrelsen 

• § 2022/109 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – april år 
2022 (Dnr SON 2022/21) 

• § 2022/138 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun avseende maj 
månad år 2022 (Dnr SON 2022/21) 

• § 2022/144 Beslut om revidering av dokument- och informationshanteringsplan (Dnr SON 
2022/198) 

• § 2022/146 Beslut om utredning om förutsättningar för att använda Microsoft 365 (Dnr 
SON 2022/199) 

Inkomna beslut från kommunfullmäktige 

• § 2022/75 Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-2025 (Dnr SON 2022/163) 
• § 2022/76 Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt (Dnr SON 2022/166) 
• § 2022/80 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 

kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 (Dnr SON 2022/142) 
• § 2022/81 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige 

(Dnr SON 2022/167) 
• § 2022/82 Beslut om revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda (Dnr 

SON 2022/168) 
• § 2022/83 Beslut om antagande av informationssäkerhetspolicy (Dnr SON 2022/165) 
• § 2022/84 Beslut om antagande av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

(Dnr SON 2022/164) 
• § 2022/85 Beslut om antagande av hälso- och sjukvårdsavtal (Dnr SON 2021/254) 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-09-27”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-09-19. 
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§ 85 Information om delegationsbeslut 
SON 2022/4 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att lägga 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-06-01 – 2022-08-31 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-06-01 – 2022-08-31 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-06-01 – 
2022-08-31 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-06-01 
– 2022-08-31 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om 
tillfälligt 
serveringstillstånd 
till allmänheten 

Annica Bringsved 
Alkoholhandläggare 

 

6.2.2 2022-08-22 TIS-2022-332 

Beslut om 
tillfälligt 
serveringstillstånd 
för utökad 
serveringstid 

Malin Lindholm 
Alkoholhandläggare 

6.1.5 2022-08-25 TIS-2022-444 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-09-27”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-09-19 
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§ 86 Beslut om uppdrag till förvaltningen 
SON 2022/208 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar uppdra till förvaltningen att till nästa nämndsammanträde återkomma 

med rapport om arbetet kring frågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Storm (S) initierar ärendet med anledning av kännedom och uppgifter om att det är barn 
som rör sig utomhus sena kvällar på både vardagar och helger. Det föreligger också skäl att tro att 
det förekommer viss droganvändning och skadegörelse. 

Socialchef Åsa Alvner informerar om att arbete har initierats tillsammans mellan barn- och 
utbildningskontoret och individ- och familjeomsorgen kring frågan samt att frågan även har lyfts i 
kommunens ledningsgrupp varefter Tf kommundirektör David Olsson har tagit på sig att kontakta 
kommunpolisen för att boka ett möte. 

Förslag till beslut 
- Jonas Storm (S) föreslår nämnden besluta uppdra till förvaltningen att till nästa 

nämndsammanträde återkomma med rapport om arbetet kring frågan. 

Beslutsunderlag 
 - 
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