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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Social- och 
omvårdnadsnämnden 
2022-10-25 kl. 13:30-16:30  Sessionssalen 

§§ 87-103 

Beslutande 
Peterr Friberg (M), 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) 

Tjänstgörande ersättare 
Alexander Lagerholm (S) ersätter Anna Zöögling (S) §§ 87-94 
Per-Erik Thurén (S) ersätter Anna Zöögling (S) §§ 94-103  

Ersättare 
Håkan Daremark (KD), Martin Eriksson (M), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD), Linda Boudin 
(S), Patricia Axelsson (V) 

Tjänstepersoner 
Åsa Alvner socialchef, Henrik Lennartsson nämndsekreterare. Monica Johansson enhetschef §§ 
87-88, Maria Wänerstig socialt ansvarig samordnare §§ 89-90, Ola Pettersson förvaltningsekonom 
§§ 91-92 

Övriga 
Petra Vulevity, Maria Henriksson och Dan Räisänen, Tidaholms alltjänst ekonomiska förening § 91 
Maria Henriksson, Coompanion Skaraborg § 91 

Justering 
Utses att justera: Emma Graaf (S) 

Justeringens tid: 2022-10-27  

Peter Friberg (M), ordförande Henrik Lennartsson, sekreterare

Emma Graaf (S), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-10-27 – 2022-11-18 

Nämnd/styrelse: Social- och omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-10-25 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Henrik Lennartsson  
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Innehållsförteckning 
§ 87 Godkännande av föredragningslista  

§ 88 Beslut om upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 
p LVU 

 

§ 89 Information om enkätresultat - Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? 

 

§ 90 Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 
2022 

 

§ 91 Information från Tidaholms Alltjänst ekonomiska förening  

§ 92 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-september år 2022 

 

§ 93 Information från socialchef  

§ 94 Information om föreslagen organisationsförändring  

§ 95 Beslut om sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott år 2023 

 

§ 96 Beslut om yttrande angående motion om gående skolbuss  

§ 97 Beslut om förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2023-2024 

 

§ 98 Information om rapport om arbete kring barn som vistas ute 
sena kvällar 

 

§ 99 Beslut om ställningstagande kring förlängd rekommendation 
kunskapsstyrning socialtjänst 

 

§ 100 Information från ordförande om arbetsordning med anledning av 
Public Partners redovisning 

 

§ 101 Information om rapporter och skrivelser  

§ 102 Information om anmälningsärenden  

§ 103 Information om delegationsbeslut  
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§ 87 Godkännande av föredragningslista 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till föredragningslista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 89 Information om enkätresultat - Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? 
SON 2022/210 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram en handlingsplan för 

förbättringsarbete inom äldreomsorgen och redovisa den inför nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år genomförs brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” samtliga 
personer över 65 år och som haft hemtjänst eller varit bosatta på något av kommunens 
äldreboende har fått möjlighet att besvara enkäten. Vid insamlingen fanns det 139 personer som 
var bosatta på särskilt boende och 173 personer med hemtjänst. Andelen som besvarat enkäten 
själva var inom särskilt boende 31 % och 59 % inom hemtjänsten. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att uppdra till förvaltningen att ta fram en 

handlingsplan för förbättringsarbete inom äldreomsorgen och redovisa den inför 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/176, ”Information om 

enkätresultat - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, 2022-10-11. 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om brukaundersökningen "’Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?’”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-10-03 
 Sammanställning - resultat för hemtjänsten Tidaholms kommun 
 Sammanställning - Resultat för särskilt boende Tidaholms kommun 
 Sammanställning jämförelse mellan Tidaholms kommuns särskilda boenden 
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§ 90 Information om ej verkställda gynnande beslut 
andra kvartalet 2022 
SON 2022/103 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 

2022 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 

Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 

Fem beslut om särskilt boende, SoL har rapporterats. Fyra av dessa beslut är fortfarande inte 
verkställda, en person har väntat sedan april medan övriga väntat sedan i början av juni. Ett beslut 
om särskilt boende har verkställt men fick vänta tre månader och 11 dagar. 

Ett beslut om kontaktperson LSS är fortfarande inte verkställt på grund av att det saknas en 
uppdragstagare.  

Tre beslut om daglig verksamhet LSS har rapporterat. En av dessa har avsagt sig insatsen under 
tiden medan övriga två väntat mer än ett år. Anledning till fördröjningen är att det saknats plats.  

Ett beslut om bostad med särskild service för vuxna, LSS har rapporterats med anledning av att 
det sakas lämpligt boende. Personen har väntat sedan 2021-07-12 

Två beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL inom IFO barn och unga har inte kunnat 
verkställas på grund av att lämplig uppdragstagare inte har hittats. 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 

beslut första kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/177, ”Information om ej 

verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2022”, 2022-10-11 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-03 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 91 Information från Tidaholms Alltjänst 
ekonomiska förening 
SON 2022/219 

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

Sammanfattning av ärendet 
Maria Henriksson från Coompanion Skaraborg samt Petra Vulevity, Tommy Danielsson och Dan 
Räisänen från Tidaholms alltjänst ekonomiska förening informerar om föreningens verksamheter 
Brukets allservice och återbruket. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 92 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
september år 2022 
SON 2022/21 

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

Samt 
• Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att återfå 

en budget i balans. 

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

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad helårsprognos 

Samt 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

åtgärder för att återfå en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/178, ”Beslut om 

uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
september år 2022”, 2022-10-11 

✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos september 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2022-10-04 

✓ Helårsprognos september 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 93 Information från socialchef 
SON 2022/1 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om pågående arbete med framtagande av budet för år 2023. 

Socialchefen informerar om införandeprojektet för nytt verksamhetssystem Lifecare. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 94 Information om föreslagen 
organisationsförändring 
SON 2022/218 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden noterar informationen och ställer sig bakom förvaltningschefens förslag till 

beslut att förändra organisationen enligt presenterat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Social och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-12-29 § 144 att socialförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen skall slås samman till en förvaltning under nuvarande nämnd.   

Socialnämnden beslutade att ge socialchef i uppdrag att ta fram förslag till förändring av hur 
förvaltningen ska vara organiserad framöver inom budgetmässig ramfördelning.   

Genom djupintervjuer med enhetschefer och sektionschefer rörande ledning och styrning 
har en gemensam bild av organisationens nuläge samt behov av förflyttning mot högre 
grad av samverkan och högre grad av strategiska frågor. Sju utmaningar har identifierats 
genom intervjuer: 

1. I nuläget är det taktiska/operativa frågor som lyfts på ledningsmöten. 
2. Mycket tid går åt att prata om sådant som inte fungerar. 
3. Samverkan sker endast i liten omfattning. 
4. Samverkan, helhetssyn och strategiska frågor hamnar inte på agendan. 
5. Otydlig struktur vad gäller ansvar och roller mellan såväl enhetschefer som 

arbetsledare, men också enhetschefer emellan. 
6. Helhetsbilden upplevs svår att överblicka och samt förankringen av politiska mål. 
7. Nuvarande organisationsstruktur gynnar inte individen/medborgaren eller anställda 

på bästa sätt. 
 
En förflyttning av ledningsfunktionen och organisationen är en förutsättning för att gå från 
en traditionell till en modern förvaltning med agilt arbetssätt. 
 
Utöver de identifierade utmaningar som framkom genom intervjuer finns flera utvecklingsområden 
inom förvaltningen. Dels hur förvaltning arbetar med beredning av politiska ärenden, kvalitativa 
och kvantitativa uppföljningar på verksamhetsnivå, ledarskap och delaktighet. 

För att möta framtidens utmaningar med ny lagstiftning inom flera områden, digitalisering, 
en ständig förändringsresa föreslås förvaltningen delas in i tre avdelningar; ”Myndighet” 
som hanterar myndighetsbeslut samt ”Vård och omsorg” och ” IFO” som verkställer 
myndighetsbesluten. Organisationen anses ge bra förutsättningar för en rättssäker 
handläggning, samt insatser av god kvalitet. Avdelningarna kommer ledas av 
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avdelningschefer, en chef för respektive avdelning. Funktionen arbetsledare försvinner 
som befattning. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden att notera informationen och ställa sig bakom 

förvaltningschefens förslag till beslut att förändra organisationen enligt presenterat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Förslag till organisationsförändring”, socialchef Åsa Alvner 2022-10-18 
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§ 95 Beslut om sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott år 2023 
SON 2022/142 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att fastställa social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts ordinarie 

sammanträdesdagar enligt följande: 
 

10 jan 14 feb 14 mars 11 april 
9 maj 13 jun 15 aug 12 sep 
10 okt 14 nov 5 dec  

 

• Nämnden beslutar att fastställa social- och omvårdnadsnämndens ordinarie 
sammanträdesdagar enligt följande: 
 

2 jan 24 jan 28 feb 28 mars 
25 april 23 maj 27 jun 26 sep 
24 okt 28 nov 19 dec  

 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och dess arbetsutskott för 2023. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa social- och omvårdnadsnämndens 

arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar enligt följande: 
 

10 jan 14 feb 14 mars 11 april 
9 maj 13 jun 15 aug 12 sep 
10 okt 14 nov 5 dec  

 

- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa social- och omvårdnadsnämndens 
ordinarie sammanträdesdagar enligt följande: 
 

2 jan 24 jan 28 feb 28 mars 
25 april 23 maj 27 jun 26 sep 
24 okt 28 nov 19 dec  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och social- 

och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2023”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 
2022-09-30 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 96 Beslut om yttrande angående motion om 
gående skolbuss 
SON 2022/68 

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

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 uppgav att svarstiden var 
för kort, men lämnade inte några synpunkter i övrigt. För att få ett bättre underlag krävdes en 
längre svarstid för pensionärsorganisationerna. 

Nämnden beslutade 2022-06-21 att ärendet skulle tas upp på nämndens sammanträde i 
september. 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-20 att återremittera ärendet 
till förvaltningen tills kommunala pensionärsrådets nästkommande sammanträde då inställning från 
PRO samt SKPF kunde inhämtas. 

Motionen har skickats ut till pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anger att motionen är en bra idé, 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 

PRO samt SKPF angav vid kommunala pensionärsrådet sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att endast ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade 
av deltagande i projektet är förslaget att motionen avslås. 

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

motionen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om yttrande över motion om gående skolbuss”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-18 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/160, ”Beslut om yttrande 

angående motion om gående skolbuss”, 2022-09-20 
 Yttrande, SPF pensionärerna, 2022-09-01 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/32, ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 97 Beslut om förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2023-2024 
SON 2022/153 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget om förlängning av befintligt 

inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2017-12-19 att anta inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar 2018-2022. 

Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och revidering presenterades i VVG 
och SRO under juni 2022. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan 
nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge förutsättningar för att 
lokala avtal och överenskommelser ska kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument 
förlängas. 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2022-06-03 att ställa sig bakom förslaget 
om förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland, 
dock längst till och med 2024 och rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med 
förslaget. 

Social- och omvårdnadsnämnden säljer sedan 2017 del av tjänst till ungdomsmottagningen i 
Tidaholm från individ- och familjeomsorgens öppenvårdsgrupp (17,5 % av en tjänst). Enhetschef 
för öppenvårdsgruppen har deltagit i arbetsgruppen som arbetar med samverkansavtalet och har 
inget att erinra mot en förlängning av inriktningsdokumentet.  

Förvaltningen har inget att erinra mot förlängningen av inriktningsdokument. Vidare bedöms 
inriktningsdokumentet ligga väl i linje med barnrättsperspektivet. 

Social- och omvårdnadsnämnden föreslås således att besluta ställa sig bakom förlängning av 
inriktningsdokumentet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom förslaget om förlängning av 

befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/183, ”Beslut om 

förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar 2023-2024”, 2022-10-11 
 Tjänsteskrivelse, ”Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-30 
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 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 29/22, ”Förlängning av 
inriktningsdokument ungdomsmottagningar”, 2022-06-03 

 Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2017/125, ”Beslut om antagande av 

inriktningsdokument ungdomsmottagningar 2018-2022”, 2017-12-19. 

Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 98 Information om rapport om arbete kring barn 
som vistas ute sena kvällar 
SON 2022/208 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndssammanträdet 2022-09-27 beslutade förvaltningen att uppdra till förvaltningen att 
återkomma med rapport med anledning av 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. 

Socialchefen informerade vid sammanträdet 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.  

Sedan sammanträdet 2022-09-27 har kommunen arbetat tätare tillsammans med polisen och 
samhällsskydd mellersta Skaraborg, socialtjänsten har inlett utredningar, dialog sker mellan skola 
och socialtjänst.  

Ett uppstartsmöte för SSPF är inplanerat, där skola, socialtjänst, polis och fritid ingår som parter. 

Arbete med vuxna på stan pågår, fritidsgården En trappa ner har extra bevakning från vaktbolag 
under helger.    

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapport om kommunens arbete med trygghet, kvällar och helger i 

Tidaholm”, socialchef Åsa Alvner, 2022-10-17 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/86, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen”, 

2022-09-27 
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§ 99 Beslut om ställningstagande kring förlängd 
rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst 
SON 2022/154 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att ställa sig bakom rekommendationen 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. 

Social- och omvårdnadsnämnden fattade i beslut § 2019/54, ”Beslut om gemensam finansiering för 
en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter” 2019-05-28, beslut om att följa 
SKR:s (då SKL) förslag om medfinansiering av kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamhet. 
Kostnaden för Tidaholms kommun har cirka 25 000 kr/år (1,95 kr per invånare och år). 

Den ursprungliga finansieringen gällde för fyra år (2020-2023) och aktuell rekommendation 
innebär en förlängning om ett år. 

Nämnden fick först aktuellt ärende till sig att yttra sig över till kommunstyrelsen och gjorde så vid 
sammanträdet 2022-09-27. Efter dialog mellan tjänstepersoner vid kommunledningskontoret 
respektive social- och omvårdnadskontoret konstaterades dock att nämnden själv äger ärendet 
och således kan fatta beslutet självständigt. 

SKR:s styrelse har vid sammanträde den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendationen till 
och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt 
arbetssätt och för att konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
detta. 

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 blir densamma 
som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kr per invånare i 
kommunen, per år. Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av antalet deltagande 
kommuner. 

Förvaltningen ser fortsatt nytta med initiativet och att kostnaden för ett års förlängning är högst 
rimlig i förhållande till nyttan det genererar. Förslaget till nämnden är således att besluta anta 
SKR:s rekommendation. 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta ställa sig bakom rekommendationen gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
till och med 2024 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ställningstagande kring förlängd rekommendation kunskapsstyrning 

socialtjänst”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-17 
 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 
SKR 
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§ 100 Information från ordförande om 
arbetsordning med anledning av Public Partners 
redovisning 
SON 2022/214 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Friberg informerar, med anledning av Public Partners redovisning i samband 
med nämndens förra sammanträde, om arbetsordning och ärendeberedning och förhållningsregler 
för verksamhetsbesök. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 101 Information om rapporter och skrivelser 
SON 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om skrivelse från SKR angående Höjda arvoden till familjehem och andra förändringar 
som börjar gälla den 1 januari 2023 (Dnr SON 2022/209) 

Information om skrivelse från undersköterskor i Tidaholms kommun (Dnr SON 2022/215) 

Information om skrivelse från nattarbetare i Tidaholms kommun (Dnr SON 2022/217) 

Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/97, ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-09-26 (Dnr SON 2022/101) 
Kommunfullmäktige har beslutat att bordlägga ärendet. 

Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/155, ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-12 (Dnr SON 2022/21) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad delårsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – augusti år 2022 samt att uppdra till nämnderna att, i samband 
med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i 
balans. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-10-25”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-10-17 
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§ 102 Information om anmälningsärenden 
SON 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2697-22 

Dom. Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 799-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4124-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3719-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4274-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 2514-22 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-10-25”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-10-17 
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§ 103 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 2022-09-01 – 2022-09-30 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-09-01 – 2022-09-30 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-09-01 – 
2022-09-30 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-09-01 
– 2022-09-30 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Åsa Alvner 
Socialchef 

3.1 2022-10-03 SON 2021/284 

 

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

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-10-25”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-10-17 
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