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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-28 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen/Digitalt, 2021-09-28 kl 13:30 – 16:25 
§§ 74-86 

 
 
Beslutande 
Peter Friberg (M) vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf (S) 
Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), Per Nordström (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Alexander Lagerholm (S) ersätter Anna Zöögling (S)  
Per-Erik Thurén (S) ersätter Krister Wäring (S) 
Gunilla Dverstorp (M) ersätter Fredrik Kvist (M)  
 
Ersättare 
Jonas Storm (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V), Bill Malm (M), 
Lennart Nilsson (SD)  
 
Tjänstepersoner 
Maria Olsson, socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Helena Johansson, sektionschef §§ 74-76 
Anneli Kemmeter, enhetschef §§ 74-76 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom § 77 
 
Justering 
Utses att justera: Ingvar Jansson (S) 
Justeringens tid: 2021-10-07 
 

Underskrift sekreterare  
 Henrik Lennartsson 

Underskrift ordförande  
 Peter Friberg (M) 

Underskrift justerare  
 Ingvar Jansson (S)  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-10-07 – 2021-10-29 
 
Nämnd/styrelse 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-09-28 
 
Protokollet förvaras: 
Social- och omvårdnadsförvaltningen, Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Henrik Lennartsson 
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§ 77 Beslut om delårsrapport för social- och 
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§ 81 Beslut om taxa för tillfällig dödsboförvaltning 11 
§ 82 Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende utredning av 

demensavdelning 
12 - 
13 

§ 83 Information om rapporter och skrivelser 14 - 
15 

§ 84 Information om anmälningsärenden 16 
§ 85 Information om delegationsbeslut 17 
§ 86 Rapport från mötesobservatör 18 
 

3



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-28 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 74 Godkännande av föredragningslista 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat 
förslag till föredragningslista med tillägget att punkten ”Rapport från 
mötesobservatör” läggs till dagordningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till 
föredragningslista. 
 
Gunilla Dverstorp (M) föreslår nämnden att lägga punkten ”Rapport från 
mötesobservatör” till dagordningen. 
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DNr. 

§ 75 Val av mötesobservatörer 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att välja Håkan Joelsson (S) 
som mötesobservatör. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ingvar Jansson (S) föreslår nämnden att besluta välja Håkan Joelsson (S) 
som mötesobservatör. 
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DNr. 

§ 76 Information från AME och försörjningsstödsenheten 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Johansson, sektionschef försörjningsstöd, och Anneli Kemmeter, 
enhetschef arbetsmarknadsenheten, informerar om det gemensamma arbetet 
med att få ut personer i sysselsättning och redogör för processer mellan 
enheterna. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/41 

§ 77 Beslut om delårsrapport för social- och omvårdnadsnämnden 
avseende januari – augusti år 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
delårsrapport samt överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport efter augusti 2021 samt helårsprognos för år 2021 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/155 ”Beslut om 

delårsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari – 
augusti år 2021”, 2021-09-21. 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Delårsrapport augusti 2021”, förvaltningsekonom 
Ola Pettersson, 2021-09-13. 

✓ Delårsrapport augusti 2021, Social- och omvårdnadsnämnden 
✓ Helårsprognos social- och omvårdnadsnämnden per verksamhet, 2021 

augusti 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/3 

§ 78 Information från socialchef 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om att hon sagt upp sig och kommer lämna sin post 
som förvaltningschef och gör sin sista dag 26 oktober. Hon kommer således 
närvara på nästa sammanträde samma dag. 
 
Socialchefen informerar om att en verksamhetsutvecklare med inriktning på IT 
har påbörjat sin anställning. Planen är att införa nytt verksamhetssystem sista 
kvartalet 2022. 
 
Socialchefen informerar om att AME nu har flyttat in i sina lokaler. 
 
Socialchefen informerar ungdomsassistenternas arbete. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/120 

§ 79 Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 
2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej 
verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021 till handlingarna 
samt att överlämna densamma 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 
besluta att lägga rapporten om ej verkställda gynnande beslut andra 
kvartalet 2021 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/157, 

”Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021”, 
2021-09-21 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut andra 
kvartalet 2021”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-09-13. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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2021/177 

§ 80 Beslut om yttrade gällande motion - Carport/tak för bilar i 
Tidaholms kommun samt solceller som tak 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar avge bifogat yttrande som 
svar till Kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om att remittera motionen 
”Carport/tak för bilar i Tidaholms kommun samt solceller som tak” till Social- 
och omvårdnadsnämnden. Nämnden ombeds därför yttra sig i frågan.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta avge bifogat yttrande som svar till Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/158, 

”Beslut om yttrade gällande motion - Carport/tak för bilar i Tidaholms 
kommun samt solceller som tak”, 2021-09-21. 

✓ Motion- Carport/tak för bilar i akutverksamhet/ beredskap/ jour. 
✓ Beslut KSAU 2021-05-26. Beslut om remittering av Motion- Carport/tak 

för bilar i Tidaholms kommun samt solceller som tak. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande till KSAU rörande motion- carport/tak för 

bilar i Tidaholms kommun samt solceller som tak”, socialchef. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/201 

§ 81 Beslut om taxa för tillfällig dödsboförvaltning 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige 
att besluta anta taxa för tillfällig dödsboförvaltning att gälla från och 
med 2022-01-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till taxa för tillfällig dödsboförvaltningen 
enligt 18 kap 2 § ärvdabalken. 
 
Förvaltningen har beräknat att kommunens kostnad för tillfällig 
dödsboförvaltning är 0,65 % av prisbasbeloppet per timme. För 2022 
motsvarar detta 313 kr per timme. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att anta taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning. Taxan uppgår till 0,65 % av prisbasbeloppet per timme. 
Avgiften föreslås justeras årligen i nivå med höjningen av prisbasbeloppet. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
föreslå Kommunfullmäktige att besluta anta taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning att gälla från och med 2022-01-01. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/159, 

”Beslut om taxa för tillfällig dödsboförvaltning”, 2021-09-21 
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för tillfällig dödsboförvaltning” 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-09-06. 
✓ Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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2021/227 

§ 82 Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende utredning av 
demensavdelning 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen 
att utreda tillskapandet av ett demensboende med justering i 
förvaltningens föreslagna uppdragsbeskrivning enligt följande:  
1) Uppdra till enhetscheferna för respektive avdelning att bedöma vem 
som behöver demensboende.  
2) Datum för slutdatum av utredningen sätts till 23 november.  
3) Ta med Lindängen i beräkningen då det kommer finnas kvar som 
särskilt boende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att bifalla motion om att tillskapa en 
demensavdelning i Tidaholms kommun. 
 
Ärendet gäller nu beslut om uppdrag till förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för detta. 
 
Nämnden föreslås uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en 
demensavdelning enligt följande uppdragsbeskrivning: 

- Ta fram en kostnadsberäkning för införandet av en demensavdelning. 
Detta avser både kostnader i samband med iordningställandet och den 
löpande driften. 

- Presentera förslag på hur verksamheten kan utformas och var den kan 
förläggas. 

- Genomför omvärldsanalys avseende hur andra kommuner har 
utformat sina demensavdelningar, framförallt vilken bemanningsnivå 
som krävs för att driva en demensavdelning. 

- Genomför kartläggning av hur många boende det finns med en 
konstaterad demensdiagnos. 

 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta uppdra till förvaltningen att utreda tillskapandet av 
demensavdelning enligt angiven uppdragsbeskrivning. 

- Ingvar Jansson (S) och Emma Graaf (S) yrkar på bifall till 
arbetsutskottets förslag 

- Birgitta Andersson (L) föreslår nämnden besluta att uppdra till 
förvaltningen att utreda tillskapandet av ett demensboende med 
justering i förvaltningens föreslagna uppdragsbeskrivning enligt 
följande:  
1) Uppdra till enhetscheferna för respektive avdelning att bedöma vem 
som behöver demensboende.  
2) Datum för slutdatum av utredningen sätts till 23 november.  
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3) Ta med Lindängen i beräkningen då det kommer finnas kvar som 
särskilt boende. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag till vilket även Emma Graaf (S) och Ingvar Jansson (S) har yrkat bifall 
samt Anderssons förslag. Han ställer förslagen mot varandra och konstaterar 
att resultatet är oklart och att beslutet därför går till omröstning. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag 
 
NEJ: 
Bifall till Anderssons förslag 
 
Följande röstar JA: 
Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf (S), Alexander 
Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), Per 
Nordström (M), Gunilla Dverstorp (M), Peter Friberg (M) 
 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/160, 

”Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende utredning av 
demensavdelning”, 2021-09-21 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Uppdrag till förvaltningen avseende utredning av 
demensavdelning”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 
2021-09-13. 

 
Reservation 
Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf (S), Alexader 
Lagerholm (S) och Per-Erik Thurén (S) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering:  
”Reserverar mig mot beslut. En utredning bör vara förutsättningslös, att ge 
utredningen en chans, den bör inte vara styrd.” 
 
Protokollsanteckning 
Patricia Axelsson (V) och Linda Boudin (S) lämnar som protokollsanteckning 
att de ställer sig bakom reservationen 
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2021/4 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om rapport angående inkomna synpunkter mellan januari till maj 
2021 (Dnr SON 2021/188) 
 
Information om skrivelse från Tillstånd i samverkan, Lidköpings kommun 
angående riktlinjer för alkoholservering och tillsynsplan för åren 2021-2023 
(Dnr SON 2021/91) 
 
Information om beslut från Samhällsbyggnadsnämnden avseende 
livsmedelsanläggning (SON 2021/167) 
 
Information om tillsynsrapport avseende personuppgiftsincidenter (Dnr SON 
2021/196). 
 
Information om beslut från IVO, Dnr 3.5.1-61331/2020 (Dnr SON 2021/56) 
 
Information om beslut från Socialstyrelsen, Dnr 9.1-14746/2021 (Dnr SON 
2020/283). 
 
Information om revisionsplan från kommunens revisorer för åren 2021-2022 
(Dnr SON 2021/205) 
 
Information om beslut från kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelsens beslut § 2021/128, ”Beslut om Uppföljning 
månadsrapport för Tidaholms kommun januari-april år 2021”, 
2021-06-09 (Dnr SON 2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättat helårsprognos 
samt att lägga den till handlingarna. 

- Kommunstyrelsens beslut § 2021/141, ”Beslut om utredning av 
delegering av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds 
ansvarsområde”, 2021-06-09 (Dnr SON 2021/192) 
Kommunstyrelsen har beslutat om revidering i delegationsordningen 
och uppmanar nämnderna att göra motsvarande ändring i sina 
respektive delegationsordningar. 

- Kommunstyrelsens beslut § 2021/137, ”Beslut om inrättande av 
gemensam bemanningsenhet”, 2021-06-09 (Dnr SON 2021/193) 
Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta en gemensam 
bemanningsenhet med start 2021-01-01 för samtliga förvaltningar som 
ett projekt under ett år. Effekten av projektet ska därefter utvärderas. 

- Kommunstyrelsens beslut § 2021/156, ”Beslut om uppföljning av 
helårsprognos för Tidaholms kommun maj månad år 2021”, 
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2021-08-11 (Dnr SON 2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad helårsprognos 
samt att lägga den till handlingarna. 

 
Information om beslut från kommunfullmäktige 

- Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/91, ”Beslut om 
antagande av överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa, från Västkom”, 2021-06-28 (Dnr SON 2021/34) 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta överenskommelsen mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan för barns och ungas hälsa. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-09-28”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-09-22. 
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2021/5 

§ 84 Information om anmälningsärenden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1736-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 2105-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 2758-21 
 
Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 18-21 
 
Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3683-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3683-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1280-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4405-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 882-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1555-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4068-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4069-21 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-09-28”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-09-22. 
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2021/6 

§ 85 Information om delegationsbeslut 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-06-01 – 
2021-08-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-06-01 – 
2021-08-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-06-01 – 2021-08-31 anmäls inför nämnden. 
 
Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 
Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 
Tillfälligt tillstånd Malin Lindholm, 

tillståndshandläggare 
7.2.1/7.2.2 2021-06-29 - 

Hävande av 
tidigare 
delegationsbeslut 

Anna Zöögling 
Ordförande 

2.1 2021-08-31 SON 
2020/75 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-09-28”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-09-22. 
✓ Delegationsbeslut ”Beslut om upphävande av beslut med anledning av 

covid-19”, ordförande Anna Zöögling, 2021-08-31. 
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DNr. 

§ 86 Rapport från mötesobservatör 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga 
mötesobservatörens rapport till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mötesobservatören Håkan Joelsson (S) delger sin upplevelse om 
samtalsklimatet under mötet och konstaterar att det fortsatt finns tekniska 
problem. 
 
Nämnden diskuterar samtalsklimatet under sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår nämnden att besluta lägga mötesobservatörens rapport 
till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
- 
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