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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-01-10 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 Beslut om verksamhetsbidrag 2023 - 
Tidaholms Alltjänst ekonomisk förening 
SON 2022/277 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 

Förening verksamhetsstöd 0,8 miljoner kronor år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening ansöker om verksamhetsstöd för perioden 2023-01-01 – 
2023-12-31. 

Föreningen ansöker om verksamhetsstöd 2,5 miljoner kronor. 

Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 2,4 miljoner kronor på 
årsbasis. Samtidigt beslutades att verksamhetsstödet successivt skall minskas. För år 2022 
beviljades verksamhetsstöd 1,2 miljoner kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 

verksamhetsstöd 0,8 miljoner kronor år 2023. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsstöd 2023, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 

Förening”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2023-01-09 
✓ Ansökan om verksamhetsstöd för 2023, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
✓ Preliminärt bokslut 20220101 – 20221231, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/277 

2023-01-09 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Ansökan om verksamhetsstöd 2023, Tidaholms 
Alltjänst Ekonomisk Förening 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening verksamhetsstöd 0,8 miljoner kronor år 2023. 

Ärendet 
Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening ansöker om verksamhetsstöd för perioden 2023-01-01 – 
2023-12-31. 

Föreningen ansöker om verksamhetsstöd 2,5 miljoner kronor. 

Utredning 
Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 2,4 miljoner kronor på 
årsbasis. Samtidigt beslutades att verksamhetsstödet successivt skall minskas. För år 2022 
beviljades verksamhetsstöd 1,2 miljoner kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsstöd 2023, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 

Förening”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2023-01-09 
✓ Ansökan om verksamhetsstöd för 2023, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
✓ Preliminärt bokslut 20220101 – 20221231, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 

Sändlista 
Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147

Verksamhet
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva affärsverksamhet och
erbjuda tjänster till privatpersoner, föreningar, privata näringslivet och offentlig sektor. Det kan handla om ex.
trädgårdstjänster, legoarbete, snö- och halkbekämpning, flytthjälp, bilvård, skogsarbeten men även försäljning av ved,
secondhandvaror och därmed annan sammahängande och förenings verksamhet. Föreningen har en secondhandbutik.
Föreningens verksamhet ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som tillgodoser deltagarnas behov såväl som den
lokal efterfrågan.

Föreningen ska erbjuda anställning till personer med begränsad arbetsförmåga så längt föreningens ekonomi medger
samt verka för ett gott samarbete med övriga näringslivet i kommunen. Föreningens ska särskilt verka för att ta tillvara
människors egna idéer och engagemang för att ge deltagarna möjlighet att förverkliga sina mål och individanpassa
verksamheten. Deltagare ska ges möjlighet att erövra makten och ansvaret över det egna arbetet med syfte att leda
vidare till egen försörjning för den som av olika skäl har svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Deltagare
ska även erbjudas möjlighet/aktiviteter för sin utveckling samt erbjudas kompetensutveckling för att öka möjligheterna
till arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Föreningen ska i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Tidaholms Kommun och övriga aktörer
erbjuda praktiv-reabiliterings- och arbetsplatstränigsplatser av hög kvalité till personer i behov av arbetslivsinriktad
reabiltitering. Genom avtal med kommunen ska man också kunna erbjuda sysselsättningsplatser och daglig verksamhet
inom LSS.
Medlemmarna ska delta i verksamheten och med eget arbete eller genom att anlita förenings tjänster.

Företaget har sitt säte i Tidaholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Genom lokalflytt (nov-21) så har våra kostnader ökat. Lokalförbättringen har ökat våra möjligheter till ytterligare sysselsättning.
Nya legojobb har inkommit och befintliga har ökat.
Återbrukets nya affärslokal har fått mycket uppskattning av kunderna.
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos

2022-01-01 2022-01-01
2022-10-31 2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 5 260 983 6 015 118

0
Övriga rörelseintäkter 4 855 504 6 129 950
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 10 116 487 12 145 068

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -180 952 -223 320

00
Övriga externa kostnader -2 130 879 -2 770 329

0
Personalkostnader -7 352 674 -8 821 591

0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella -231 458 -283 863

0
anläggningstillgångar 0

0
Övriga rörelsekostnader -18 819 -18 819
Summa rörelsekostnader -9 914 782 -12 117 922

Rörelseresultat 201 705 27 146

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -18 207 -19 156
Summa finansiella poster -18 207 -19 156

Resultat efter finansiella poster 183 498 7 990

Resultat före skatt 183 498 7 990
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147

BALANSRÄKNING
Utfall Prognos

2022-10-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 707 340 661 666
Förbättringsutgifter på annans fastighet 154 822 121 167
Summa materiella anläggningstillgångar 862 162 782 833

Summa anläggningstillgångar 862 162 782 833

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 581 596 481 596

0
Övriga fordringar 104 652 87 459

0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 375 829 425 829
Summa kortfristiga fordringar 1 062 077 994 884

Kassa och bank
Kassa och bank 354 592 126 772
Summa kassa och bank 354 592 126 772

Summa omsättningstillgångar 1 416 669 1 121 656

SUMMA TILLGÅNGAR 2 278 831 1 904 489
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147

Utfall Prognos
2022-10-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 2 850 2 850
Summa bundet eget kapital 2 850 2 850

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -285 316 -285 316
Årets resultat 183 498 7 990
Summa fritt eget kapital -101 818 -277 326

Summa eget kapital -98 968 -274 476

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 476 723 458 635

Summa långfristiga skulder 476 723 478 723

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder -1 589 -1 589

0
Leverantörsskulder 199 273 249 273

0
Skatteskulder 150 147 99 313

0
Övriga skulder 517 179 467 179

0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 036 066 886 066

Summa kortfristiga skulder 1 901 076 1 700 242

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 278 831 1 904 489
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/38 

2023-01-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Åsa Alvner, socialchef 

Information om tillsyn IVO, LSS-boende Siggestorp 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden godkänner informationen och ställer sig bakom 
förvaltningen upprättade tid- och handlingsplan som sänds till IVO senast den 20 januari 
2023. 

Ärendet 
IVO genomför en nationell genomsyn av LSS-boende för vuxna, bostad med särskild service enligt 
9 § 9 LSS. Tillsynen ska bidra till att personer med funktionsnedsättningar inte utsätts för otillåtna 
tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar i sitt boende. Tillsynen är avgränsad till 
gruppbostäder och görs i de gruppbostäder där IVO genom ett strukturerat urval har identifierat 
boende med hög risk för förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar. 
Totalt 90 gruppbostäder i 83 kommuner omfattas av tillsynen som pågår under år 2022 och år 
2023.  

IVO`s tillsyn visat på förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar vid 
gruppbostad Siggestorp i Tidaholm. 

Utredning 
Enligt LSS-lag (1993:387) ska verksamhet främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället för de personer som anges i 1§. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet, med inflytande och medbestämmande över insatser 
som anpassas efter individens behov. När IVO bedömer om en insats är av god kvalité utgår IVO 
från följande punkter: 

• Åtgärden är att stödja, skydda och hjälpa eller aktivera den enskilde  
• Att verksamheten har gjort en individuell bedömning innan åtgärden och först har 

genomfört eller övervägt mindre ingripande åtgärder.  
• Åtgärden får inte vara att kompensera för brister i bemanning eller brister i personalens  

kompetens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är lämpliga för sitt ändamål. 
Det behöver också finnas ett löpande och levande arbete kring alla begränsningsåtgärder 
och verksamheten behöver fortsätta att utvärdera effekten av de åtgärder som används. 
Begränsande åtgärder kan vara godtagbara utan enskildes reella samtycke, om 
verksamheten noggrant har försökt att fastställa att åtgärden inte sker mot den enskildes 
milja, att personalen har god kännedom om den enskilde samt att kriterier ovan för 
kvaliteten av insatsen är uppfyllda. Verksamheten måste då ständigt utvärdera de åtgärder 
de använder samt dokumentera dessa. 
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Nedanstående brister framkom vid IVOs granskning: 
 

1. IVO bedömer att det förekommer begränsningsåtgärder med larm vid lägenhetsdörrar 
och påtalar att det inte föregåtts av samtycke och att det saknas en individuell bedömning 
för behov av larm för varje brukare. Denna brist har verksamheten förbättrat sedan 
granskningen genomfördes. 

2. IVO bedömer att sänggrind skulle kunna innebära en otillåten begränsningsåtgärd men 
utifrån personens behov, situation och diagnos, godkänns sänggrinden.  

3. IVO påtalar att skyddande handskar samt brickbord är för att skydda, stödja och hjälpa 
den enskilde och ses därav inte som tvångs- eller skyddsåtgärd.  

4. IVO konstaterar att den e-tillsyn (kamera) inte används med samtycke. IVO bedömer 
dock att kamerans användning kan kopplas till att skydda personen då personal snabbt kan 
uppmärksamma förändrad situation.  

IVO begär med stöd av lag LSS (1993:387) att nämnden redovisar sin inställning till de bister som 
IVO konstaterat senast 20 januari 2023. Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder 
som nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna samt 
åtgärderna för enskilda brukare i verksamheten samt uppgift om om när åtgärden genomfördes 
eller kommer att genomföras.  

Förvaltningen kommer upprätta en handlingsplan och tidsplan med de åtgärder som genomförts 
och de som planeras genomföras, Uppgifterna kommer att redovisas till IVO. Flertalet av bristerna 
är åtgärdade och andra är påbörjade. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om tillsyn IVO, LSS-boende Siggestorp”, socialchef Åsa 

Alvner, 2023-01-17 
 Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2022-12-13 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/299 

2023-01-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Val av ordförande och vice ordförande till social- 
och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
Förslag till beslut 
- 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2023-01-02 att välja ledamöter till social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott. Enligt § 32 i nämndens reglemente skall dock även 
ordförande och vice ordförande utses bland de utsedda ledamöterna i arbetsutskottet. 

”Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.” 

Nämnden har nu att välja ordförande och vice ordförande till social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Val av ordförande och vice ordförande till social- och 

omvårdnadsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-01-17 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2023/3, ”Beslut om val av social- och 

omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023 – 2026”, 2023-01-02 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2023-01-02 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Beslut om val av social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023 - 2026 
SON 2022/299 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
-Nämnden beslutar att: 

o utse följande till ledamöter i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 
- Peter Friberg (M) 
- Per Nordström (SD) 
- Elisabeth Alfredsson (VT) 
- Anna Zöögling (S)  
- Emma Graaf (S) 

o utse följande till ersättare i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 
- Fredrik Kvist (M) 
- Birgitta Andersson (L) 
- Camilla Graaf (VT) 
- Ingvar Jansson (S)  
- Linda Boudin (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja ledamöter och ersättare till social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023–2026. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår att Peter Friberg (M), Per Nordström (SD) och Elisabeth 

Alfredsson (VT) utses till ledamöter i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026.  

- Anna Zöögling (S) föreslår att Anna Zöögling (S) och Emma Graaf (S) utses till ledamöter i 
social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

- Birgitta Andersson (L) föreslår att Fredrik Kvist (M), Birgitta Andersson (L) och Camilla 
Graaf (VT) utses till ersättare i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026. 

- Anna Zöögling (S) föreslår att Ingvar Jansson (S) och Linda Boudin (S) utses till ersättare i 
social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Tjänsteskrivelse - Val av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

för mandatperioden 2023-2026”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-12-27. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2023-01-02 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/12 

2023-01-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Rapporter och skrivelser 2023-01-24 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna rapporter och skrivelser: 

Information om missivskrivelse från kommunrevisionen – Återkoppling avseende uppföljande 
granskning (Dnr SON 2022/229 samt 2022/230). 

Information om missivskrivelse från kommunrevisionen – Granskning av ansvarsutövande (SON 
2022/284). 

Information om beslut från Naturvårdsverket avseende bidrag för installation av laddningspunkter 
för elfordon (Dnr SON 2022/287). 

Information om beslut fattat 2022-12-22 från samhällsbyggnadsnämnden avseende avslutande av 
ärende gällande livsmedelskontroll (Dnr SON SON 2022/264). 

Information om samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2022/144, ”Beslut om indexreglering av taxa 
för resor till dagverksamhet och daglig verksamhet” (Dnr SON 2022/302) 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att fastställa kostnaden för enkelresa till 20 kronor och 
maxtaxan till 600 kronor, att gälla från 1 januari 2023. 

Information om beslut från kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/130, ”Beslut om antagande av policy för investeringar”, 
2022-12-19 (Dnr SON 2022/304) 
Kommunfullmäktige har beslutet att anta policy för investeringar enligt upprättat förslag. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/137, ”Beslut om besvarande av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina” (Dnr SON 
2022/104) 
Kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen 
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Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsen beslut § 2023/2, ”Beslut om antagande av taxor och avgifter för social- 
och omvårdnadsnämnden för år 2023”, 2023-01-11 (Dnr SON 202/265) 
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till social- och 
omvårdnadsnämnden för genomförande av risk- och konsekvensbeskrivning i de delar 
som avser avgiftsjusteringar som utgör mer än indexuppräkning (justeringar markerade 
med asterix i taxedokumentet), risk- och konsekvensbeskrivning som visar vad höjning av 
dessa taxor och avgifter får för konsekvens för social- och omvårdnadsnämndens budget 
för år 2023 och 2024 samt jämförelse med jämförbara kommuner gällande taxor och 
avgifter för brukarna. 

• Kommunstyrelsen beslut § 2023/4, ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – oktober år 2022”, 2023-01-11 (Dnr SON 2022/21) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad månadsrapport för Tidaholms 
kommun samt att lägga den till handlingarna. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/6, ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 2022”, 2023-01-11 (Dnr SON 
2022/21) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättade helårsprognoser för nämnderna 
samt att lägga dem till handlingarna. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2023-01-24”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2023-01-17 
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 2022-12-07 

Till 

Social- och omvårdnadsnämnden 

(För kännedom) 

 

 

Återkoppling avseende uppföljandegranskning  

(Social- och - omvårdnadsnämnden) 

Kommunrevisionen i Tidaholms kommun har under hösten 2022 genomfört en 

uppföljandegranskning av två tidigare genomförda granskningar inom socialnämnden; 

ekonomistyrning inom social- och - omvårdnadsnämnden (2019) samt kvalitetsarbete 

inom äldreomsorgen (2020).  

Syftet med granskning var att undersöka i vilket utsträckning har socialnämnden arbetat 

med de identifierade förbättringsområden samt om ev. effekter har följts upp.  

Baserat på det underlag vi tagit del av gör vi bedömning att nämnden till stor del har 

arbetat med de identifierade förbättringsområden, framförallt när det gäller de identifierade 

förbättringsområden kopplade till kvalitets- och effektivitetsarbete inom äldreomsorgen.  

Vi har inte funnit några väsentliga brister/avvikelse som kräver några särskilda 

agerande/rekommendationen riktade till social- och omvårdnadsnämnden med anledning 

av denna granskning. 

 

Granskningsrapport kommer bifogas revisorernas revisionsberättelse för 2022. 

 

Vi översänder vårt missiv till er för kännedom. 

 

Revisorer 

Jan-Olof Sandberg   Tord Viktorsson  Örjan Persson 

Ingegärd Rehn  Kerstin Tuvesson 
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 2022-12-07 

Till 

Social- och omvårdnadsnämnden 

(För kännedom) 

 

Granskning av ansvarsutövande (Social- och omvårdnadsnämnden) 

Under året har revisorerna i Tidaholms kommun löpande följt social- och 

omvårdnadsnämndens arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och 

andra granskningsaktiviteter.  

Som komplement till ovanstående har revisorerna tillsammans med sakkunnig biträde haft 

särskilt möte med presidium och förvaltningschefen i social- och omvårdnadsnämnden 

den 21 november 2022. Infört mötet har social- och omvårdnadsnämnden skriftligen 

besvarat ett antal särskilda frågor som berör nämndens ansvarsutövandet. 

Bedömning 

Baserat på mötet med social- och omvårdnadsnämnden samt vår löpande uppföljning av 

nämndens arbete har vi inte funnit några väsentliga brister/avvikelse koppat till social- och 

omvårdnadsnämndens ansvarsutövandet under 2022 och därmed har vi inga särskilda 

rekommendationen riktade till social- och omvårdnadsnämnden. 

Vi noterar att nämnden prognoserar budgetunderskott för helår 2022. Vi ser dock positivt 

på nämnden vidtagit åtgärder för att få ekonomi i balans, vilket har resulterat i lägre 

prognoserad budgetunderskott jämfört med tidigare åren. Vi uppmanar nämnden att 

fortsätta med den påbörjade effektiviseringsarbetet.  

Kommunrevisionen passa på att tacka nämnden och förvaltningen för ett bra samarbete 

under detta mandatperioden, inte minst i samband med dialogmötena. 

Vår slutliga uttalandet avseende social- och omvårdnadsnämndens 

ansvarsutövandet redovisas i revisionsberättelsen för 2022. 

Vi översänder vårt missiv till er för kännedom. 

Revisorer 

Jan-Olof Sandberg   Tord Viktorsson  Örjan Persson 

Ingegärd Rehn  Kerstin Tuvesson 
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Ärendenummer
LIV.2022.454

DELEGATIONSBESLUT
2022-12-22

1 (2)

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon: 0502-60 60 00
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreläggandet i aktuellt ärende är
uppfyllt och ärendet avslutas härmed.

Avgift för handläggning

Kostnad för uppföljande livsmedelskontroller ingår inte i den årliga avgiften varför
timavgift kommer att tas ut för de kontrollerna liksom för handläggning av
förelägganden samt övrig administration som följt av dessa kontroller. Timavgiften
uppgår till 1.109 kr och nedlagd tid redovisas nedan.

2022-09-28 uppföljande kontroll inkl. inläsning - 0,75 timma

2022-09-29 upprättande av kontrollrapport - 0,75 timma

2022-09-29 upprättande av kommunicering inför föreläggande - 1,5 timma

2022-11-21 upprättande av beslut om föreläggande - 1,0 timma

2022-12-21 uppföljande kontroll inkl. inläsning 0,75 timma

2022-12-21 upprättande av kontrollrapport 0,5 timma

2022-12-22 upprättande av beslut om avslutande av ärendet samt fakturering
0,75 timma

Den totala tidsåtgången är 6,0 timmar och avgiften för ärendet blir 6.654 kr. Vi
skickar beslutet om avgiften i form av en faktura. Det är först när du har tagit
emot fakturan som du kan överklaga avgiften.

Avgift för uppföljande livsmedelskontroll tas ut med stöd av artikel 79.2 c i
förordning (EU) 2017/625 vilket framgår av 9 § livsmedelsavgiftsförordningen.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Hur det går till framgår på nästa sida.

För Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Svensson

Britt Svensson Tidaholms kommun
Miljö- och livsmedelsinspektör c/o Social- och omvårdnadsnämnden
0502-60 63 27 522 83 Tidaholm
britt.svensson@tidaholm.se
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DELEGATIONSBESLUT
2022-12-22

2 (2)

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon:0502-60 60 00
E-post:tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Hur du överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut

Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa överklagandet till länsstyrelsen,
men skicka det till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm

Alternativt skicka in ditt överklagande via e-post till:

samhallsbyggnad@tidaholm.se

Samhällsbyggnadsnämnden måste få överklagandet inom tre (3) veckor
från den dag du fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna prövas.
Om överklagandet inkommit i tid till samhällsbyggnadsnämnden skickas
det vidare till länsstyrelsen.

Tala i överklagandet om vilket beslut du vill överklaga, beslutets
ärendenummer samt datum för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill
ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. Om du har några handlingar
som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa skickas in
tillsammans med överklagandet.

Uppge namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress, ev e-
postadress och telefonnummer. Om du anlitar ett ombud eller har en
ställföreträdare ska dennes namn, postadress, e-postadress och telefonnummer
anges.

Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0502-60 60 10.
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/13 

2023-01-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Anmälningsärenden 2023-01-24 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om anmälningsärenden 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 1547-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 2831-22 

Beslut, Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 6481-22 

Beslut, Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 6482-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 4999-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 5367-22 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2023-01-24”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2023-01-17 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/4 

2023-01-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om delegationsbeslut 2023-01-24 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Information om: 

• Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-12-01 – 2022-12-31. 
• Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-12-01 – 2022-12-31. 
• Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-

12-01 – 2022-12-31. 
• Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 

2022-12-01 – 2022-12-31. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2023-01-24”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2023-01-17 
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