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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Social- och 
omvårdnadsnämnden 
2023-01-24 kl. 14:50-16:05  Sessionssalen 

§§ 6-14 

Beslutande 
Peter Friberg (M) ordförande, Anna Zöögling (S) vice ordförande, Per Nordström (SD), Elisabeth 
Alfredsson (VT), Charlotte Daremark (KD), Birgitta Andersson (L), Camilla Graaf (VT), Ingvar 
Jansson (S), Emma Graaf (S), Katrin Skatt Gåvertsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
 Martin Eriksson (M) ersätter Fredrik Kvist (M) 

Ersättare 
Yvonne Andersson (L), Per-Erik Vrang (M), Christina Forsling (SD), Tor Yksnøy (SD), Johannes 
Kieser (VT) §§ 6-9, Jonas Storm (S), Linda Boudin (S), Michaela Zabel (S), Håkan Joelsson (S)  

Tjänstepersoner 
Åsa Alvner, socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 6-7 

Justering 
Utses att justera: Ingvar Jansson (S) 

Justeringens tid: 2023-01-27  

Peter Friberg (M), ordförande Henrik Lennartsson, sekreterare

Ingvar Jansson (S), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2023-01-27 – 2023-02-20 

Nämnd/styrelse: Social- och omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-01-24 

Protokollet förvaras: Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm 

Henrik Lennartsson  
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§ 6 Godkännande av föredragningslista 
SON 2022/301 

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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§ 7 Beslut om verksamhetsbidrag 2023 - Tidaholms 
Alltjänst ekonomisk förening 
SON 2022/277 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening verksamhetsstöd 

0,8 miljoner kronor år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening ansöker om verksamhetsstöd för perioden 2023-01-01 – 
2023-12-31. 

Föreningen ansöker om verksamhetsstöd 2,5 miljoner kronor. 

Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 2,4 miljoner kronor på 
årsbasis. Samtidigt beslutades att verksamhetsstödet successivt skall minskas. För år 2022 
beviljades verksamhetsstöd 1,2 miljoner kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 

Förening verksamhetsstöd 0,8 miljoner kronor år 2023. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/10, ”Beslut om 

verksamhetsbidrag 2023 - Tidaholms Alltjänst ekonomisk förening”, 2023-01-10 
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsstöd 2023, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 

Förening”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2023-01-09 
✓ Ansökan om verksamhetsstöd för 2023, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
✓ Preliminärt bokslut 20220101 – 20221231, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 

Sändlista 
Tidaholms Alltjänst Ekonomiska Förening 
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§ 8 Information om tillsyn IVO, LSS-boende 
Siggestorp 
SON 2022/38 

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

Sammanfattning av ärendet 
IVO genomför en nationell genomsyn av LSS-boende för vuxna, bostad med särskild service enligt 
9 § 9 LSS. Tillsynen ska bidra till att personer med funktionsnedsättningar inte utsätts för otillåtna 
tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar i sitt boende. Tillsynen är avgränsad till 
gruppbostäder och görs i de gruppbostäder där IVO genom ett strukturerat urval har identifierat 
boende med hög risk för förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar. 
Totalt 90 gruppbostäder i 83 kommuner omfattas av tillsynen som pågår under år 2022 och år 
2023.  

IVO`s tillsyn visat på förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar vid 
gruppbostad Siggestorp i Tidaholm. 

Förvaltningen kommer upprätta en handlingsplan och tidsplan med de åtgärder som genomförts 
och de som planeras genomföras, Uppgifterna kommer att redovisas till IVO. Flertalet av bristerna 
är åtgärdade och andra är påbörjade. 

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

förvaltningen upprättade tid- och handlingsplan som sänds till IVO senast den 20 januari 
2023. 

- Peter Friberg föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om tillsyn IVO, LSS-boende Siggestorp”, socialchef Åsa 

Alvner, 2023-01-17 
 Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2022-12-13 
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§ 9 Beslut om val av ordförande och vice ordförande 
till social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
för mandatperioden 2023 - 2026 
SON 2022/299 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att:  

o välja Peter Friberg (M) som ordförande för social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott 

o välja Anna Zöögling (S) som vice ordförande för social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2023-01-02 att välja ledamöter till social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott. Enligt § 32 i nämndens reglemente skall dock även 
ordförande och vice ordförande utses bland de utsedda ledamöterna i arbetsutskottet. 

”Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.” 

Nämnden har nu att välja ordförande och vice ordförande till social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår nämnden besluta att välja Peter Friberg (M) som 

ordförande för social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 
- Emma Graaf (S) föreslår nämnden att besluta välja Anna Zöögling (S) som vice ordförande 

för social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Val av ordförande och vice ordförande till social- och 

omvårdnadsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-01-17 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2023/3, ”Beslut om val av social- och 

omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023 – 2026”, 2023-01-02 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 Information från socialchef 
SON 2023/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om: 

• Utbildningsplan för nämnden 
• Förslag till ny organisation och tidsplan för organisationsförändringen. 
• Kompensatoriska brandskyddsåtgärder vid Solviks äldreboende 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 11 Information från ordförande 
SON 2022/300 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om: 

• Deltagande i Skaraborgsdagen 2023-01-25. 
• Framtidsdagen som hålls 2023-01-26. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 12 Information om rapporter och skrivelser 
SON 2023/12 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna rapporter och skrivelser: 

Information om missivskrivelse från kommunrevisionen – Återkoppling avseende uppföljande 
granskning (Dnr SON 2022/229 samt 2022/230). 

Information om missivskrivelse från kommunrevisionen – Granskning av ansvarsutövande (SON 
2022/284). 

Information om beslut från Naturvårdsverket avseende bidrag för installation av laddningspunkter 
för elfordon (Dnr SON 2022/287). 

Information om beslut fattat 2022-12-22 från samhällsbyggnadsnämnden avseende avslutande av 
ärende gällande livsmedelskontroll (Dnr SON SON 2022/264). 

Information om samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2022/144, ”Beslut om indexreglering av taxa 
för resor till dagverksamhet och daglig verksamhet” (Dnr SON 2022/302) 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att fastställa kostnaden för enkelresa till 20 kronor och 
maxtaxan till 600 kronor, att gälla från 1 januari 2023. 

Information om beslut från kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/130, ”Beslut om antagande av policy för investeringar”, 
2022-12-19 (Dnr SON 2022/304) 
Kommunfullmäktige har beslutet att anta policy för investeringar enligt upprättat förslag. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/137, ”Beslut om besvarande av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina” (Dnr SON 
2022/104) 
Kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen 
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Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsen beslut § 2023/2, ”Beslut om antagande av taxor och avgifter för social- 
och omvårdnadsnämnden för år 2023”, 2023-01-11 (Dnr SON 202/265) 
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till social- och 
omvårdnadsnämnden för genomförande av risk- och konsekvensbeskrivning i de delar 
som avser avgiftsjusteringar som utgör mer än indexuppräkning (justeringar markerade 
med asterix i taxedokumentet), risk- och konsekvensbeskrivning som visar vad höjning av 
dessa taxor och avgifter får för konsekvens för social- och omvårdnadsnämndens budget 
för år 2023 och 2024 samt jämförelse med jämförbara kommuner gällande taxor och 
avgifter för brukarna. 

• Kommunstyrelsen beslut § 2023/4, ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – oktober år 2022”, 2023-01-11 (Dnr SON 2022/21) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad månadsrapport för Tidaholms 
kommun samt att lägga den till handlingarna. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/6, ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 2022”, 2023-01-11 (Dnr SON 
2022/21) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättade helårsprognoser för nämnderna 
samt att lägga dem till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2023-01-24”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2023-01-17 
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§ 13 Information om anmälningsärenden 
SON 2023/13 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 1547-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 2831-22 

Beslut, Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 6481-22 

Beslut, Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 6482-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 4999-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 5367-22 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2023-01-24”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2023-01-17 
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§ 14 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 
Information om: 

• Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-12-01 – 2022-12-31. 
• Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-12-01 – 2022-12-31. 
• Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-

12-01 – 2022-12-31. 
• Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 

2022-12-01 – 2022-12-31. 

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

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2023-01-24”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2023-01-17 
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