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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Digitalt/Sessionssalen, 2021-03-23 kl 13:30 – 15:45 
§§ 24-32 

 
 
Beslutande 
Anna Zöögling (S) ordförande, Peter Friberg (M) vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Emma 
Graaf (S) §§ 24-28, § 32, Krister Wäring (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Katarina Persson Hill 
(C), Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Thurén (S) ersätter Ingvar Jansson (S) §§ 24-26 
Per-Erik Thurén (S) ersätter Emma Graaf (S) §§ 28-31 
 
Ersättare 
Jonas Storm (S), Linda Boudin (S) §§ 24-26, Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V), Håkan 
Daremark (KD), Camilla Graaf (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
Tjänstepersoner 
Maria Olsson, socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 24-25, § 32 
 
Justering 
Utses att justera: Katarina Persson Hill (C) 
Justeringens tid:  
 

Underskrift sekreterare  
 Henrik Lennartsson 

Underskrift ordförande  
 Anna Zöögling (S) 

Underskrift justerare  
 Katarina Persson Hill (C)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
Klicka här för att ange text. – Klicka här för att ange text. 
 
Nämnd/styrelse 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 
 
Protokollet förvaras: 
Social- och omvårdnadsförvaltningen, Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Henrik Lennartsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 24 Godkännande av föredragningslista  
§ 25 Beslut om månadsrapport för social- och 

omvårdnadsnämnden januari - februari år 2021 
 

§ 26 Information från socialchef  
§ 27 Beslut om yttrande - Överenskommelse om samverkan för 

barns och ungas hälsa 
 

§ 28 Beslut om avsiktsförklaring och inriktning för larm, 
larmmottagning och annan trygghetsteknik i kommunal regi 

 

§ 29 Information om rapporter och skrivelser  
§ 30 Information om anmälningsärenden  
§ 31 Information om delegationsbeslut  
§ 32 Beslut om upphävande av tidigare beslut om 

anpassningsåtgärd Lindängen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 24 Godkännande av föredragningslista 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat 
förslag till föredragningslista med tillägget att punkten ”Beslut om 
upphävande av tidigare beslut om anpassningsåtgärd Lindängen” 
läggs till dagordningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till 
föredragningslista. 
 
Birgitta Andersson (L) aviserar ett tillägg till dagordningen, punkten ”Beslut om 
upphävande av tidigare beslut om anpassningsåtgärd Lindängen” 
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2021/41 

§ 25 Beslut om månadsrapport för social- och omvårdnadsnämnden 
januari - februari år 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport februari 2021 samt helårsprognos för år 2021 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/52 

”Beslut om månadsrapport för social- och omvårdnadsnämnden 
avseende januari - februari år 2021”, 2021-03-09. 

 Tjänsteskrivelse, ”Månadsrapport februari 2021”, förvaltningsekonom 
Ola Pettersson, 2021-03-02 

 Månadsrapport februari 2021 social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/3 

§ 26 Information från socialchef 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om att feriepraktiken är öppen för elever som går ut år 
ett och två i gymnasiet. Har fått ihop 169 platser. Det har inte gått att erbjuda 
platser på kommunens boenden eftersom det har varit svårt att bedöma hur 
smittläget ser ut under sommaren. 
 
Socialchefen informerar om arbetet med att utvärdera hur kort- och 
växelvårdens verksamhet fungerar efter företagna anpassningsåtgärder. 
Räknar med att kunna återkomma till nämnden om den färdigställda 
utvärderingen under nästa nämndsammanträde. 
 
Socialchefen informerar om initiering av utvärdering av verksamheten under 
covid-19. Ambitionen är att resultatet av utvärderingen ska presenteras för 
personalen innan sommaren. 
 
All personal i vårdnära arbete har fått den första sprutan för vaccination mot 
covid-19. I princip alla boende har fått andra sprutan. Första linjens chefer och 
arbetsledare har erbjudits vaccinering. 
 
Socialchefen informerar om att återigen har förekommit smitta på SÄBO trots 
vaccination. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
–  
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2021/34 

§ 27 Beslut om yttrande - Överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta att ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektion har beslutat att 
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barns och ungas 
hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. Social- och 
omvårdnadsnämnden har från Kommunstyrelsen fått en begäran om att yttra 
sig i frågan.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott förslår nämnden att 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 
Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/54, 

”Beslut om yttrande - Överenskommelse om samverkan för barns och 
ungas hälsa”, 2021-03-09. 

 Tjänsteskrivelse, ” Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn 
och ungas hälsa- överenskommelse”, socialchef Maria Olsson, 
2021-02-05. 

 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen, 2020-12-04 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen” 

 Begäran om yttrande från Kommunstyrelsen 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/67 

§ 28 Beslut om avsiktsförklaring och inriktning för larm, 
larmmottagning och annan trygghetsteknik i kommunal regi 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen och ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
processen med gemensam hantering av trygghetslarm och 
larmmottagning med SMS för att därefter återkomma till nämnden med 
förslag på fortsatt ställningstagande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har i dagsläget en upphandlad larmmottagning som 
fungerar väl. Avtalet löper dock ut 220930. Diskussioner har förts mellan 
samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) samt de samverkande 
kommunernas (Tidaholm, Falköping, Skara och Götene) socialchefer kring 
möjligheten att gemensamt drifta trygghetslarmen och en avsiktsförklaring har 
tagits fram som ett underlag för det fortsatta arbetet.  
 
Avsiktsförklaringen ska fungera som en utgångspunkt för fortsatta 
diskussioner mellan respektive parter, och arbetet ska utgå från de fyra 
ledorden ansvar, kvalitet, ekonomi och samverkan där målet är en gemensam 
hantering av trygghetslarm och larmmottagning i kommunal regi. SMS har 
idag en samordningscentral som skulle kunna utökas till att ta emot och 
förmedla trygghetslarm. En gemensam projektgrupp kommer fortsatt arbeta 
fram ytterligare underlag för vidare ställningstagande.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta ställa sig bakom avsiktsförklaringen och ge förvaltningen i 
uppdrag att fortsätta processen med gemensam hantering av 
trygghetslarm och larmmottagning med SMS för att därefter 
återkomma till nämnden med förslag på fortsatt ställningstagande. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/55, 

”Beslut om avsiktsförklaring och inriktning för larm, larmmottagning och 
annan trygghetsteknik i kommunal regi”, 2021-03-09. 

 Tjänsteskrivelse, ”Avsiktsförklaring”, socialchef Maria Olsson, 
2021-03-03. 

 Förslag på avsiktsförklaring och inriktning för larm, larmmottagning och 
annan trygghetsteknik i kommunalregi. 
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2021/4 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om skrivelse från Tullverket (Dnr SON 2021/76). 
 
Information om årsstatistik från Familjerådgivningen i Falköping (Dnr SON 
2020/319). 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-03-23”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-03-16. 
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2021/5 

§ 30 Information om anmälningsärenden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 5990-20. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 827-21. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 5931-20. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-03-23”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-03-16. 
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§ 31 Information om delegationsbeslut 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-02-01 – 
2021-02-28 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-02-01 – 
2021-02-28 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-02-01 – 2021-02-28 anmäls inför nämnden. 
 
Information om delegationsbeslut från Tillstånd i samverkan fattat 2021-01-24 
anmäls inför nämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-03-23”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-03-16. 
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DNr. 

§ 32 Beslut om upphävande av tidigare beslut om 
anpassningsåtgärd Lindängen 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ärendet skickas till 
arbetsutskottet för att bereda ett extra särskilt möte i frågan samt att 
alla ekonomisk redovisning är med då för ett beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Andersson initierar ärende med anledning av nämndens tidigare 
fattade beslut § 2020/60 ”Beslut om anpassningsåtgärder”, 2020-06-16. 
 
Förslag till beslut 

- Birgitta Andersson (L) yrkar att social- och omvårdnadsnämnden 
beslutar att ändra sitt beslut om stängning av Lindängens äldreboende 
i väntan på den behovsutredning som pågår. 

- Peter Friberg (M) yrkar att social- och omvårdnadsnämnden beslutar 
att ärendet skickas till arbetsutskottet för att bereda ett extra särskilt 
möte i frågan samt att all ekonomisk redovisning är med då för ett 
beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Fribergs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2020/60, ”Beslut om 

anpassningsåtgärder”, 2020-06-16. 
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