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§ 122 Godkännande av föredragningslista 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till föredragningslista med tillägget att 
punkten ”Information om trygg hemgång” utgår. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till föredragningslista med 
tillägget att punkten ”Information om trygg hemgång” utgår. 
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§ 123 Information om rutin - Omvandling av 
försörjningsstödsmedel till lönemedel 
SON 2022/197 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Evelina Holmbäck informerar för rutin och arbetssätt kring omvandling av 
försörjningsstödsmedel till lönemedel. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att lägga informationen 

till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/233, ”Information om 

rutin - Omvandling av försörjningsstödsmedel till lönemedel”, 2022-12-06 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rutin för omvandling av försörjningsstödsmedel till 

lönemedel”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-11-29 
 Rutin – Omvandling av försörjningsstödsmedel till lönemedel, 2022-11-09 
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§ 124 Information om trygg hemgång 
SON 2022/269 

Punkten utgår. 
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§ 125 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
november år 2022 
SON 2022/21 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos 
• Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att nå en budget i 

balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för år 2022 efter november månad. 

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

helårsprognos 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att uppdra åt 

förvaltningen att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/235, ”Beslut om 

uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
november år 2022”, 2022-12-06 

✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos november 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2022-11-28 

✓ Helårsprognos november 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 126 Beslut om taxor och avgifter för social- och 
omvårdnadsnämnden 2023 
SON 2022/265 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o  föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för social- och 
omvårdnadsnämnden 2023 att gälla från och med 2023-01-01 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare taxor och avgifter inom 
omvårdnadsavdelningen, taxa för dödsboförvaltning samt taxor och avgifter för 
serveringstillstånd. 

o föreslå kommunfullmäktige att besluta om omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om justering av taxor och avgifter inför år 2023. 

Taxor och avgifter justeras årligen. Nivå på justeringen styrs av förändringen av prisbasbeloppet. 
Prisbasbeloppet höjs från 48 300 kronor till 52 500 kronor mellan år 2022 och 2023. Hyror inom 
äldreboende och LSS gruppboende justeras efter förhandling med hyresgästföreningen. 

Om nämnden beslutar om en förändrad taxa eller avgift där justering överstiger förändringen av 
prisbasbeloppet skall den nya taxan eller avgiften beslutas av Kommunfullmäktige. 

Föreslagen justering av avgift för kost år 2023 överstiger prisbasbeloppsjusteringen. Efter justering 
av avgift för kost bedöms avgiften vara i nivå med övriga kommuner i Skaraborg. Även efter 
föreslagen justering är måltid inom äldreomsorgen subventionerad, avgift för lunch eller middag är 
65 kronor och självkostnadspris för lunch eller middag är 74 kronor. 

Möjligheten att ta ut avgifter av den enskilde är begränsad av förbehållsbelopp samt maxtaxa. 

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

o anta taxor och avgifter 2023 
o föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter 2023. 

- Ordföranden föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att: 
o  föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för social- och 

omvårdnadsnämnden 2023 att gälla från och med 2023-01-01 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare taxor och avgifter inom 

omvårdnadsavdelningen, taxa för dödsboförvaltning samt taxor och avgifter för 
serveringstillstånd. 

o föreslå kommunfullmäktige att besluta om omedelbar justering av paragrafen. 
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- Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) och Alexander 
Lagerholm (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med följande 
motivering: ”Vi i Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm yrkar på 
återremiss pga bristande underlag inför beslut. Då många höjningar är stora och kommer 
att direkt påverka den enskilda människan bör en risk och konsekvensanalys utformas. 
Samt att vi önskar få specificerat vad som är självkostnadspris utifrån det gällande 
Prisbasbeloppet på de olika kostnaderna för brukarna.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets förslag, ordförandes 
förslag samt Janssons, Graafs, Joelssons, Storms och Lagerholms förslag om återremiss. 

Ordföranden ställer först förslaget om återremiss under proposition och finner att nämnden 
beslutar att avslå detta. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag mot ordförandes förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/236 ”Beslut om taxor och 

avgifter för social- och omvårdnadsnämnden 2023”, 2022-12-06 
 Tjänsteskrivelse, ”Taxor och avgifter 2023”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2022-11-

28 
 Social- och omvårdnadsnämndens taxor och avgifter 2023 

Reservation 
Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) och Alexander Lagerholm 
(S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

”Socialdemokraterna Tidaholm står inte bakom dessa höjningar utan att det gjorts en risk och 
konsekvensanalys, då många höjningar är stora och kommer att direkt påverka den enskilda 
människan och dens livskvalitet.” 

Protokollsanteckning 
Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S) och Patricia Axelsson 
(V) lämnar in följande protokollsanteckning: 

”Ersättare i Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm ställer sig bakom 
Socialdemokraterna Tidaholms reservation.” 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 127 Beslut om beslutsattestanter 2023 
SON 2022/266 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att fastställa attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 2023. 
• Nämnden beslutar att ge befogenhet till socialchef att besluta om tillägg och förändringar 

av beslutsattestanter under innevarande verksamhetsår. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av attestlista 2023 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att fastställa attestlista 

för social- och omvårdnadsnämnden 2023. 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att ge befogenhet till 

socialchef att besluta om tillägg och förändringar av beslutsattestanter under innevarande 
verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/237, ”Beslut om 

beslutsattestanter 2023”, 2022-12-06 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Beslutsattestanter/Attestlista 2023”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson, 2022-11-28 
✓ Attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 2023 
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§ 128 Beslut om verksamhetsplan och budget för 
social- och omvårdnadsnämnden 2023 
SON 2022/225 

Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) och Alexander Lagerholm 
(S) avstår från att delta i beslutet. 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget 2023. 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa investeringsbehovsanalys för 

perioden 2024-2034. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget 2023, samt om 
investeringsbehovsanalys för perioden 2024-2034. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att fastställa 

verksamhetsplan och budget 2023. 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att fastställa 

investeringsbehovsanalys för perioden 2024-2034. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/238, ”Information om 

verksamhetsplan och budget för social- och omvårdnadsnämnden 2023”, 2022-12-06 
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan och budget 2023, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-12-07 
 Verksamhetsplan och budget 2023, Social- och omvårdnadsnämnden 
 Investeringsbehovsanalys, Social- och omvårdnadsnämnden – 2024-2034 

Protokollsanteckning 
Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S), Alexander Lagerholm (S), 
Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S) och Patricia Axelsson 
(V) lämnar in följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter och ersättare i nämnden väljer att avstå från 
att ta ställning till nämndens förslag till budget för 2023. Detta beror på att den varken har som 
ambition att genomföra långsiktiga strukturella förändringar, som vi vid ett flertal tillfällen har 
föreslagit, eller att man tagit en helhetsöversyn med ambitionen att behålla och förbättra kvalitén. 
Detta är dessutom en budget som bygger på flera osäkra antaganden som gör att vi ser en stor 
risk i att det redan tidigt under 2023 kommer behövas nya anpassningar.” 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 129 Information från socialchef 
SON 2022/1 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om:  

• arbete med verksamhetsplan och budget. 
• inbjudan till föreläsning för omsorgsanställda inom våld i nära relation bland äldre. 
• öppning av avdelning på Lindängen och stängning av avdelning på Solvik. 
• att det för närvarande är 18 personer som väntar på plats på särskilt boende. 
• åtgärder med anledning av ökad spridning av covid-19. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 130 Beslut om upphandling - genomlysning av 
social- och omvårdnadsförvaltningen 
SON 2022/268 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till beslut att med hjälp av externt stöd 

genomlysa förvaltningens nuläge och önskade läge med avseende på struktur, kultur och 
strategi. Syftet är att skapa en effektiv förvaltning med hållbarhet för medarbetare, 
medborgare och politisk ledning.  

• Nämnden beslutar att ställa sig bakom finansieringen om 154 tkr, där 50% betalas i 
förskott 2023-01-01 och 50% när uppdraget är slutfört 2023-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2021-01-01 är tidigare socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen sammanslagen till 
en förvaltning under nuvarande nämnd.   

Socialnämnden beslutade också att socialchefen i uppdrag att ta fram förslag till förändring av hur 
förvaltningen ska vara organiserad framöver inom budgetmässig ramfördelning.  Arbetet är 
påbörjat och fortgår med plan att ny organisation ska finnas på plats under kvartal ett 2023. Under 
resans gång har det framkommit sju utvecklingsområden genom djupintervjuer med chefer. 
Förutom det och det viktigaste av allt är att organisationen saknar genomförandekraft i 
förändrings och utvecklingsarbete. En av flera konsekvenser är att individen/medborgaren eller 
anställda inte gynnas på bästa sätt.  

Ärendet lyfts till nämnd då avtalet för uppdraget är ett separat avtal samt att kostanden överstiger 
ett prisbasbelopp i enlighet med nämndens delegationsordning punkt 3.3. 

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

förslag till beslut att med hjälp av externt stöd genomlysa förvaltningens nuläge och 
önskade läge med avseende på struktur, kultur och strategi. Syftet är att skapa en effektiv 
förvaltning med hållbarhet för medarbetare, medborgare och politisk ledning.  

- Arbetsutskottet föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att ställa sig bakom 
finansieringen om 154 tkr, där 50% betalas i förskott 2023-01-01 och 50% när uppdraget 
är slutfört 2023-04-30. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämnden arbetsutskotts beslut § 2022/241, ”Beslut om 

upphandling - genomlysning av social- och omvårdnadsförvaltningen”, 2022-12-06 
 Tjänsteskrivelse, ”Upphandling genomlysning av social- och omvårdnadsförvaltningen”, 

socialchef Åsa Alvner, 2022-11-29. 
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Sändlista 
Lotten & Company AB 
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§ 131 Beslut om förstudie IFOs reception och 
skalskydd 
SON 2022/276 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie kring skalskydd av 

IFOs entré. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ser ett ökat behov av förbättrat skalskydd och säkerhet i IFOs entré. Under 2021 
inträffade en händelse som bidrog till att vissa förbättringar rörande trygghet vidtogs. Dessa 
behöver kompletteras med fler åtgärder som kräver ombyggnation av IFOs entré. Inför 2023 finns 
5 mkr avsatt i nämndens investeringsbudget.  

Förvaltningen behöver ett uppdrag från nämnden för att kunna driva frågan vidare 

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

uppdrag att ta fram en förstudie kring skalskydd av IFOs entré. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/242, ”Beslut om förstudie 

IFOs reception och skalskydd”, 2022-12-06 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om förstudie IFOs entré”, socialchef Åsa Alvner, 2022-04-11 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

16



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-12-13 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 132 Information om rapporter och skrivelser 
SON 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om skrivelser från Länsstyrelsen Västra Götaland och Migrationsverket angående 
förslag till kommuntal för mottagning av nyanlända under 2023 (Dnr SON 2022/260). 

Information om beslut från Naturvårdsverket gällande bidrag för installation av laddningspunkter 
för elfordon (Dnr SON 2022/280). 

Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/120, ”Beslut om revidering av strategisk plan och 
budget för år 2023-2025” (Dnr SON 2022/163) 
Kommunfullmäktige har beslutat att revidera Strategisk plan och budget 2023 – 
2025 för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/123, ”Beslut om förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024” (Dnr SON 2022/155) 
Kommunfullmäktige har beslutat att ställa sig bakom förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 

 
Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/200, ”Beslut om antagande av riktlinje för 
målstyrning”, (Dnr SON 2022/281) 
Kommunstyrelsen har beslutat att anta riktlinje för målstyrning samt att upphäva 
riktlinje för styrning, ledning och uppföljning. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/203, ”Beslut om antagande av riktlinje för 
ärendeberedning” (Dnr SON 2022/282) 
Kommunstyrelsen har beslutat att anta riktlinje om ärendeberedning enligt 
upprättat förslag. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-12-13”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-12-05 
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§ 133 Information om anmälningsärenden 
SON 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden: 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 2530-22 

Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 5367-22 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-12-13”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-12-05 
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§ 134 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 
Vid nämndens sammanträde 2022-11-22 beslutade nämnden hänskjuta frågan om redovisning av 
delegationsbeslut till december månads sammanträde då underlaget inte hade skickats ut. Nu 
redovisas därför delegationsbeslut för både oktober och november. 

Besluten från Tillståndsenheten i Lidköping fattade i oktober inkom till förvaltningen först efter att 
kallelsen till nämndens sammanträde i november redan hade skickats ut. 

Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-10-01 – 2022-11-30 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-10-01 – 2022-11-30 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-10-01 – 
2022-11-30 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-10-01 
– 2022-11-30 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om 
tillfälligt 
serveringstillstånd 
i slutet sällskap 

Malin Lindholm 
Alkohol- och 
tobakshandläggare 

6.6.2 2022-10-13 TIS-2022-556 

Beslut om 
tillfälligt 
serveringstillstånd 
i slutet sällskap 

Malin Lindholm 
Alkohol- och 
tobakshandläggare 

6.6.2 2022-10-28 TIS-2022-574 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att godkänna 

redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-12-13”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-12-05. 
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