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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) 

Tjänstgörande ersättare 
 Alexander Lagerholm (S) ersätter Jonas Storm (S) 

Ersättare 
Louise Wind (C) §§ 58-71, Håkan Daremark (KD), Martin Eriksson (M), Bill Malm (M), Lennart 
Nilsson (SD), Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V)  

Tjänstepersoner 
Åsa Alvner socialchef, Henrik Lennartsson nämndsekreterare, Evelina Holmbäck enhetschef §§ 58-
60, Ola Petterson förvaltningsekonom § 61, Kerstin Johansson enhetschef §§ 66-67 

Justering 
Utses att justera: Anna Zöögling (S) 

Justeringens tid: 2022-06-23  

Peter Friberg (M), ordförande Henrik Lennartsson, sekreterare

Anna Zöögling (S), justerare 
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§ 58 Godkännande av föredragningslista 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till föredragningslista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden besluta att godkänna upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 59 Beslut om kompletterande yttrande till 
revisorerna avseende granskning av 
arbetsmarknadsåtgärder 
SON 2021/248 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att avge svaret till revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2022-04-26 § 36 att avge svar till revisorerna på den 
granskning som genomförts avseende arbetsmarknadsenheten i Tidaholms kommun. 2022-04-28 
inkommer skrivelse från revisorernas ordförande med önskemål om förtydligande kring svaret på 
följande rekommendationer: 

1. Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas se över och konkretisera uppdraget för 
arbetsmarknadsenheten och ange inriktningen för vilka typer av uppdrag enheten ska åta 
sig (utifrån kommunens ambitionsnivå och förändring inom Arbetsförmedlingen). 

2. Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas i dialog med kommunstyrelsen utreda 
om nuvarande organisering av arbetsmarknadsverksamheten bäst svarar upp emot de 
målgrupper kommunen vill prioritera. 

3. Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas utveckla verksamhetsuppföljningen, inte 
minst uppföljningen av resultat de olika arbetsmarknadsåtgärderna leder till för olika 
deltagare. 

4. Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas i samarbete med näringslivet utveckla 
utbud av strukturerade kompetenshöjande insatser utveckla samarbetet och samverkan 
med näringslivet. 

5. Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas säkerställa att statistiken för 
arbetsmarknadsåtgärderna som redovisas till officiella databaser är korrekt, aktuell och 
rättvisande. Angående statistiken har felaktigheter uppstått. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att avge svaret till revisorerna. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/114, ”Beslut om 

kompletterande yttrande till revisorerna avseende granskning av 
arbetsmarknadsåtgärder”, 2022-06-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Komplettering av svar till revisorerna angående granskning av 
arbetsmarknadsenheten i Tidaholms kommun”, enhetschef Evelina Holmbäck, 2022-06-03 

 Begäran av komplettering, kommunrevisorernas ordförande Jan-Olof Sandberg, 
2022-04-27 
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 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/36, ”Beslut om yttrande till revisorerna 
avseende granskning av arbetsmarknadsåtgärder”, 2022-04-26 

 Tjänsteskrivelse, ”Slutrapport - granskning av arbetsmarknadsenheten i Tidaholms 
kommun”, tf socialchef Pema Malmgren, 2022-04-08. 

 Missivbrev – Granskning av arbetsmarknadsåtgärder, 2022-03-01 
 Slutrapport - Granskning av arbetsmarknadsenheten i Tidaholms kommun 2021 

Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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§ 60 Beslut om uppdrag till förvaltningen - 
redovisning av resultat för arbetsmarknadsenheten 
(AME) 
SON 2022/140 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att redovisa uppföljning av 

arbetsmarknadsenhetens verksamhet i samband med delårsbokslut och 
verksamhetsberättelse enligt angiven uppdragsbeskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 
I revisorernas granskning av arbetsmarknadsenheten (AME) rekommenderas nämnden att utveckla 
verksamhetsuppföljningen av AME. Förvaltningen och enhetschef för AME delar uppfattningen om 
att det finns ett behov för nämnden att få kontinuerlig information om verksamheten. 

Förslagsvis avges rapport i samband med delårsbokslut samt verksamhetsberättelse, men som ett 
separat ärende. Nämnden beslutar då om godkännande av rapporten samt eventuella uppdrag till 
förvaltningen utifrån vad som framgår i rapporten. 

Uppdragsbeskrivning 
I rapporten skall framgå resultat för de olika arbetsmarknadsåtgärderna i form av ackumulerade 
utfall för individer (exempelvis hur många som gått vidare till studier från en viss åtgärd). Vad som 
skall framgå i rapporten i övrigt utformas av verksamheten utifrån identifierade 
utvecklingsområden. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta ge förvaltningen i 

uppdrag att redovisa uppföljning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet i samband med 
delårsbokslut och verksamhetsberättelse enligt angiven uppdragsbeskrivning. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/115, ”Beslut om uppdrag 

till förvaltningen - redovisning av resultat för arbetsmarknadsenheten (AME)”, 2022-06-14 
 Tjänsteskrivelse, ”Uppdrag till förvaltningen - redovisning av resultat för 

arbetsmarknadsenheten (AME)”, 2022-06-03. 
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§ 61 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
maj år 2022 
SON 2022/21 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma 

till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport efter maj 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 

helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/116, ”Beslut om 

uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år 
2022”, 2022-06-14 

✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos maj 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2022-06-07 

✓ Helårsprognos maj 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 62 Information från socialchef 
SON 2022/1 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om lägesrapport för Lindängen. 11 personer har önskat att flytta till 
Lindängen. I övrigt finns det 10 personer som står på kö för plats på särskilt boende. Det finns ett 
antal åtgärder som behöver göras i lokalerna. Tanken är att första avdelningen kan öppnas 5 
september. 

Socialchefen informerar om införandet av verksamhetssystemet Lifecare. Har anställt en 
projektledare på 50% för att avlasta ordinarie personal. 

Socialchefen informerar om behov av kortvårdsplatser. 

Socialchefen informerar om bemanningssituationen under semesterperioden. Första 
semesterperioden är löst. 

Socialchefen informerar om att Anetthe Jovanovic Karlsson tillförordnas som socialchef under 
ordinarie socialchefs semester v 26-29, anetthe.jovanovic-karlsson@tidaholm.se, 0502- 60 64 90. 

Socialchefen informerar om förarbete kring omorganisation av förvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 63 Beslut om redovisning av uppgifter till 
dataskyddsombud 
SON 2022/115 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att inlämna redovisningen till dataskyddsombudet. 

Sammanfattning av ärendet 
I dataskyddsombudet granskningsplan för första halvåret har dataskyddsombudet begärt att 
nämnden skall redovisa eventuell förekomst av överföringar av personuppgifter till tredje land. 

Kontrollen har genomförts genom att granska nämndens personuppgiftsbiträdesavtal. 

I ett fall (avtal med Doro Care AB) förekommer överföring av uppgifter till tredje land 
(Storbritannien) som enligt beslut från EU-kommissionen bedöms ha adekvat skyddsnivå. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att inlämna 

redovisningen till dataskyddsombudet. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/119, ”Beslut om 

redovisning av uppgifter till dataskyddsombud”, 2022-06-14 
 Tjänsteskrivelse, ”Redovisning av behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 

land”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-05-30 
 PM, ”Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om 

redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land”, 
dataskyddsombud Ellinor Stenberg, 2022-02-24 

Sändlista 
Dataskyddsombud 
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§ 64 Information om svar på motion om gående 
skolbuss 
SON 2022/68 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att tacka för informationen och att ärendet tas upp vid nämndens 

sammanträde i september. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-23 att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden. Yttrandet skulle inkomma till kommunstyrelsens senast 2022-06-23. 

På grund av hög arbetsbelastningen i förvaltningen skickades motionen ut till 
pensionärsorganisationerna i ett sent skede. Pensionärsorganisationerna har uppgett att svarstiden 
var för kort, men inte lämnat några synpunkter i övrigt. För att få ett bättre underlag krävs en 
längre svarstid för pensionärsorganisationerna. 

Social- och omvårdnadsförvaltningen har kommunicerat med kommunledningsförvaltningen att 
yttrandet kan beräknas behandlas vid nämndens sammanträde 2022-09-27.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 
- Ordförande föreslår nämnden besluta att tacka informationen och att ärendet tas upp vid 

nämndens sammanträde i september. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om motion gående skolbuss”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/32, ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 
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§ 65 Beslut om inriktning - Mini-Maria Skaraborg 
SON 2022/125 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget om utveckling och drift av Mini-Maria i 

Skaraborg. 

Sammanfattning av ärendet 
Mini-Maria är en öppenvårdsmottagning i samarbete mellan kommun och region med inriktning 
mot förebyggande arbete och tidig upptäckt hos ungdomar upp till 21 års ålder som har 
problematik kopplad till alkohol, droger eller spel om pengar. Konceptet finns på flera håll i landet 
och nu har frågan aktualiserats om att införa det i Skaraborg. 

Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp gav våren 2020 ett uppdrag om att genomföra en förstudie 
om hur Mini-Maria kan utvecklas och drivas i Skaraborg. Processen har samordnats av en utredare 
från Västra Götalandsregionens koncernkontor med hjälp av processtöd från Skaraborgs 
kommunalförbund och Vårdsamverkan Skaraborg. I en utökad arbetsgrupp har representanter 
från fem av kommunerna har varit med och gett synpunkter på förslaget. 

Ärendet gäller nu ställningstagande om att gå vidare i processen utifrån det förslag som har tagits 
fram. Beslut om att ingå i samverkansavtal kommer att fattas vid senare tillfälle. 

Mini-Maria bedöms sammantaget vara en verksamhet som skulle innebära ett gott komplement till 
nämndens egna resurser och förslaget om nämndens delfinansiering bedöms vara skälig i 
förhållande till den potentiella nyttan som kan genereras inom ramen för verksamheten. 

Nämnden föreslås ställa sig bakom förslaget om hur Mini-Maria kan utvecklas och drivas i 
Skaraborg. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskott föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att ställa sig bakom 

förslaget om utveckling och drift av Mini-Maria i Skaraborg. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/121, ”Beslut om inriktning 

- Mini-Maria Skaraborg”, 2022-06-14 
 Tjänsteskrivelse, ”Inriktningsbeslut Mini-Maria Skaraborg”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-05-30 
 Missiv – Mini-Maria Skaraborg, samordnare för framtagandet av förslag för Mini-Maria i 

Skaraborg, Joakim Wassén 
 Utkast - Förslag på hur Mini-Maria kan utvecklas och drivas i Skaraborg, 2022-05-02 
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§ 66 Information om ökad risk för avvikelser under 
semesterperioden 2022 
SON 2022/127 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna samt uppdra till förvaltningen 

att återkomma med rapport över eventuella avvikelser som skett under perioden till 
nämndens sammanträde 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av svårigheter att bemanna delar av verksamheten under semesterperioden finns det en 
ökad risk att avvikelser sker under den aktuella tidsperioden. Till sitt stöd har förvaltningen en 
rutin för prioriteringar vid hög arbetsbelastning samt en riktlinje för avvikelsehantering. Ansvariga 
enhetschefer har gjort beskrivningar av vilka konsekvenser det får för brukarna om olika typer av 
insatser uteblir. Förvaltningen kommer att kommunicera att avvikelser kan bli aktuella via 
kommunens hemsida och i lokaltidningen. 

Utgångspunkten är att beslutade insatser ska verkställas oavsett insatsform. Det finns ingen 
lagstyrd inbördes rangordning av hur insatser ska prioriteras. Rutinen för prioriteringar vid hög 
arbetsbelastning syftar till att säkerställa att vårdinsatser genomförs och att undvika vårdskador 
eller missförhållanden. Den rent praktiska allvarlighetsgraden i att vårdinsatser inte genomförs är 
högre än när det gäller insatser som exempelvis städ och tvätt och därför ges vårdinsatserna 
högre prioritet i rutinen. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för att insatser genomförs och uppmanas därför att nogsamt 
följa upp de avvikelser som skett under perioden. 

Förslag till beslut 
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna samt 

uppdra till förvaltningen att återkomma med rapport över eventuella avvikelser som skett 
under perioden till nämndens sammanträde 2022-09-27. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ökad risk för avvikelser under semesterperioden 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-06-10 
 Rutin, ”Prioriteringar vid hög arbetsbelastning”, 2018-06-18 
 Riktlinje, ”Avvikelsehantering inom omvårdnadsförvaltningen”, 2017-12-19 
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§ 67 Beslut om åtgärder för bemanning sommaren 
2022 
SON 2022/147 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra följande åtgärder vid behov: 

o Minska antalet dagar brukare är på dagverksamhet till en dag i veckan med 
ersättning i form av hemvård för personer som har beviljats fler dagar samt för 
anhöriga som behöver avlösning. 

o Använda platser på Solvik och eller Midgård avdelning Frigg för korttidsplatser 

Sammanfattning av ärendet 
För at klara bemanningen i sommar har förvaltningen förslag på åtgärder som skulle kunna 
underlätta bemanningen. 

Minskning av dagverksamhet äldreomsorg 
Minska antalet dagar brukare är på dagverksamhet till en dag i veckan, 
Majoriteten av brukarna som har dagverksamhet har också hemvård. De brukare som har fler än 
en dag dagverksamhet i veckan kompenseras med ett extra tillsynsbesök och matdistribution den 
eller de dagarna de skulle varit på dagverksamhet. 
Några personer vårdas också av närstående i hemmet med dagverksamhet som avlösning. I 
förekommande fall kan avlösning i stället ske i hemmet. 
Dialog kommer ske kontinuerligt med personalen i dagverksamheten. Vid behov kan det bli 
aktuellt att utöka med en extra dag utöver baslinjen på en dag i veckan. 
Om inte kompensatoriska åtgärder kan genomföras fullt ut rapporteras avvikelse enligt riktlinje. 
Konsekvens: Mindre avlastning för närstående, ensamhet. 

Använda platser på Solvik och/eller Midgård avdelning Frigg för kortvård 
Det finns tomma platser på Solvik på grund av intagningsstoppet. Vid hög press på 
kortvårdsplatser till följd av att sjukhusen drar ned bemanningen under semesterperioden kan 
platserna användas för kortvård. 
Det finns även tomma rum på Midgårds avdelning Frigg som kan tas i bruk vid behov. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att genomföra följande 

åtgärder vid behov: 
o Minska antalet dagar brukare är på dagverksamhet till en dag i veckan med 

ersättning i form av hemvård för personer som har beviljats fler dagar samt för 
anhöriga som behöver avlösning. 

o Använda platser på Solvik och eller Midgård avdelning Frigg för korttidsplatser 
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Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Åtgärder för bemanning sommaren 2022”, socialchef Åsa Alvner, 

2022-06-15. 
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§ 68 Information om anmälningsärenden 
SON 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Inga anmälningsärenden har inkommit sedan nämndens sammanträde i maj. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-06-21”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-06-15 
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§ 69 Information om rapporter och skrivelser 
SON 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsberättelse för socialjouren för verksamhetsåret 2021 (Dnr SON 
2022/134) 

Information om skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland avseende fördelning av 
skyddsbehövande enligt massflyktingdirektivet efter 1 juli 2022 med tillhörande bilagor (Dnr SON 
2022/94) 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-06-21”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-06-21 
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§ 70 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 2022-05-01 – 2022-05-31 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-05-01 – 
2022-05-31 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-05-01 
– 2022-05-31 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om avslag 
– utökad 
serveringsyta 

Malin Lindholm 
Alkoholhandläggare 

6.1.5 2022-05-10 - 

Beslut om 
tillfälligt 
serveringstillstånd 
i slutet sällskap 

Malin Lindholm 
Alkoholhandläggare 

6.2.2 2022-05-30 - 

Beslut om 
tillfälligt 
serveringstillstånd 
till allmänheten 

Malin Lindholm 
Alkoholhandläggare 

6.2.1 2022-05-31 - 
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Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om 
tillfälligt 
serveringstillstånd 
i slutet sällskap 

Malin Lindholm 
Alkoholhandläggare 

6.2.2 2022-06-01 - 

Vidaredelegation 
av beslutanderätt 
enligt 7 kap 6 § 
kommunallagen 

Åsa Alvner 
Socialchef 

- 2022-06-15 SON 2022/149 

     
 

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

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-06-21”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-06-15 
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§ 71 Beslut om återöppning av Lindängen 
SON 2022/23 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att Lindängens äldreboende skall öppnas och vara i drift 2022-09-05. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet aktualiseras av ordföranden. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår nämnden besluta att Lindängens äldreboende skall öppnas och vara i 

drift 2022-09-05. 
- Anna Zöögling (S) föreslår nämnden besluta att ej gå på ett bestämt datum för ett 

återöppnande av Lindängen utan låta förvaltningen styra när Lindängen öppnas utefter 
verksamhetens behov, ekonomi och personalsituation.   

Beslutsgång 
Ordföranden 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 ordförandens förslag. 

NEJ: 
Bifall till Zööglings förslag 

Omröstning utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 

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), Alexander Lagerholm 
(S) 

Beslutsunderlag 
 - 
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Reservation 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S) och Alexander 
Lagerholm (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Per-Eric Thurén (S), Angelica Holst (S), Nils Werner (S) och Patricia Axelsson (V) ställer sig 
bakom reservationen. 
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§ 72 Beslut om inriktning för Solviks äldreboende 
och långsiktig lokalplanering för SÄBO 
SON 2022/101 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att:  

o godkänna upprättad förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för 
SÄBO, 

o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen, 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras om 
ombyggnation av Solvik. 

o en projektledare tillsätts 
 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämndens beslutade 2021-11-23, §2021/102-SON, att starta en förstudie 
på Solvik äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste 
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att 
skapa fler och mindre brandceller. Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och 
omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens 
särskilda boenden (SÄBO) samt införande av demensboende. En förutsättning är att Lindängen 
förbereds för att öppna som SÄBO igen, enligt beslut 2022-03-22 (§2022/25-SON) 

Social- och omvårdnadsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att gå 
vidare med scenario 3b och starta en projektering för det scenariot. I projekteringen skall en 
förprojektering göras för att vidare utreda alternativ av scenariot. Utifrån de olika scenarierna är 
det ett nybyggnadscenario som får fler fördelar ur många perspektiv utan att ge dyrare 
driftskostnader än de scenarierna med lägre investeringskostnader. Scenario 3b innebär 143 
boendeplatser fördelat på 15 avdelningar. Detta alternativ är den mest kostnadseffektiva lösningen 
då den budgeterade driftskostnaden beräknas till totalt 90 miljoner kronor och driftskostnad per 
plats blir 632 000 kronor. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 

o godkänna upprättad förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för 
SÄBO, 

o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen, 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras i enlighet med 
scenario 3b i förstudien. 
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- Ordförande föreslår nämnden besluta att: 
o godkänna upprättad förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för 

SÄBO, 
o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen, 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras om 

ombyggnation av Solvik. 
o en projektledare tillsätts 

- Anna Zöögling (S) föreslår nämnden besluta: 
o om ett inriktningsbeslut med nybyggnation på Solvik 
o att förstudien kompletteras med ett alternativ utan Lindängen och Midgård som 

SÄBO 
o att en projektledare tillsätts så snart det är möjligt 

Motivering: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det bästa för Tidaholms kommun är 
nybyggnation. Vid nybyggnation får vi lägre driftskostnader och ett boende som är bättre 
anpassade för dagens verksamhet och för att möta framtidens äldreomsorg till exempel lokaler 
anpassade för demensboende. Tidaholms kommun har inte investerat i ett nytt äldreboende sedan 
1980 talet och en nybyggnation på Solvik skulle även möjliggöra en bättre arbetsmiljö för 
personalen och på så sätt stärka Tidaholms kommun som arbetsgivare. Vi ser också behovet av 
fler investeringar inom äldrevården framåt och då med inriktning på Hellidens område 
 
Vi ser också behov av ett trygghetsboende, gärna i anslutning till Solvik och med vårt kommunala 
bostadsbolag som ägare.  
 
Midgård och Lindängen avvecklas som SÄBO och utreds för att se hur de kan nyttjas på bästa sätt 
till annan kommunal verksamhet. Inom vår nämnds verksamhet är vi i behov av lokaler för 
hemvårdens personal och lokaler för att kunna samordna dagligverksamhet vilket vi vill se utrett 
om det kan lokaliseras till Midgård. Där finns också centralköket som servar samtliga våra 
boenden samt brukare inom hemtjänsten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 

Ordföranden ställer varje förslag under proposition och finner att nämnden beslutar att bifalla 
ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden beslutar att förvaltningens förslag ska utgöra huvudförslag. 

Ordföranden ställer först ordförandens förslag mot Zööglings förslag för att få fram ett motförslag 
till förvaltningens förslag. 
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Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Bifall till ordförandens förslag. 

NEJ: 
Bifall till Zööglings förslag 

Omröstning utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 

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), Alexander Lagerholm 
(S) 

Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag mot ordförandens förslag. 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Bifall till förvaltningens förslag. 

NEJ: 
Bifall till ordförandens förslag. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 0 
NEJ: 6 
AVSTÅR: 5 

Följande röstar NEJ: 
Peter Friberg (M), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik 
Kvist (M), Per Nordström (SD) 

Följande AVSTÅR: 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Alexander Lagerholm 
(S) 
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Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/57, ”Beslut om inriktning för Solviks 

äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-05-24 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/101, ”Beslut om inriktning 

för Solviks äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-05-10 
 Tjänsteskrivelse ”Inriktningsbeslut Solviks äldreboende och långsiktig lokalplanering för 

SÄBO” 
 Förstudierapport – Solviks äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO 
 Tidaholms kommun marknadsanalys april 2022, Newsec 

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

Protokollsanteckning 
Per-Eric Thurén (S), Angelica Holst (S), Nils Werner (S) och Patricia Axelsson (V) ställer sig 
bakom reservationen 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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