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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen/Digitalt, 2021-01-26 kl 13:30 – 16:40 
§§ 1-11 

 
 
Beslutande 
Anna Zöögling (S), Peter Friberg (M), Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), 
Emma Graaf (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Katarina Persson Hill (C), Fredrik Kvist (M), Per 
Nordström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Krister Wäring (S) ersätter Mattias Ezelius (S) 
Håkan Daremark (KD) ersätter Helena Nylén (L)  
 
Ersättare 
Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Per-Erik Thurén (S), Patricia Axelsson (V), Camilla Graaf (M) 
§§ 1-4, Lennart Nilsson (SD) 
 
Tjänstepersoner 
Maria Olsson, socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Monica Johansson, sektionschef §§ 1-2 
Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare § 5 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 6-8 

 
Justering 
Utses att justera: Peter Friberg (M) 
Justeringens tid: 2021-02-03 
 

Underskrift sekreterare  
 Henrik Lennartsson 

Underskrift ordförande  
 Anna Zöögling (S) 

Underskrift justerare  
 Peter Friberg (M)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-02-03 – 2021-02-25 
 
Nämnd/styrelse 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 
 
Protokollet förvaras: 
Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Henrik Lennartsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 1 Godkännande av föredragningslista  
§ 2 Beslut om överklagan till Kammarrätten  
§ 3 Information från socialchef  
§ 4 Beslut om yttrande till kommunrevisorerna  
§ 5 Information om Framtidens äldreomsorg  
§ 6 Beslut om anpassningsåtgärder  
§ 7 Beslut om budget och verksamhetsplan 2021  
§ 8 Beslut om verksamhetsstöd för 2021 - Tidaholms alltjänst 

ekonomisk förening 
 

§ 9 Information om rapporter och skrivelser  
§ 10 Inforamtion om anmälningsärenden  
§ 11 Information om delegationsbeslut  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 1 Godkännande av föredragningslista 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat 
förslag till föredragningslista. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till 
föredragningslista. 
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2021/3 

§ 3 Information från socialchef 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om situationen kring covid-19 och det pågående 
arbetet med vaccinationerna. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
–  
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2020/264 

§ 4 Beslut om yttrande till kommunrevisorerna 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar avge yttrandet till 
kommunrevisionen 

• Social- och om omvårdnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i 
uppdrag att se över befintliga styrdokument och uppdatera dessa. 

• Social och omvårdnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda hemtjänstens kostnader enligt bifogat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av social- och 
omvårdnadsnämndens kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. I samband med 
granskningen har en rapport upprättats med iakttagelser och 
rekommendationer. Social- och omvårdnadsnämnden ska med anledning av 
detta yttra sig kring revisionens rekommendationer.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta avge yttrandet till kommunrevisionen 

- Social- och om omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
att besluta ge förvaltningen i uppdrag att se över befintliga 
styrdokument och uppdatera dessa. 

- Social och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta ge förvaltningen i uppdrag att utreda hemtjänstens kostnader 
enligt bifogat förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/13, 

”Beslut om yttrande till kommunrevisorerna”, 2021-01-12. 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till kommunrevisionen”, socialchef Maria 

Olsson, 2020-12-28. 
 Tjänsteskrivelse, ”Uppdrag till förvaltningen”, socialchef Maria Olsson, 

2020-12-28. 
 Skrivelse-granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 
 Granskningsrapport-granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 

i Tidaholms kommun  
 
Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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2019/81 

§ 5 Information om Framtidens äldreomsorg 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen 
att färdigställa utredningen kring Framtidens äldreomsorg och bjuda in 
nämnden till en särskild arbetsdag för genomgång och vidare 
bearbetning av materialet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig informerar om arbetet med 
Framtidens äldreomsorg. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår nämnden besluta att uppdra till förvaltningen att 
färdigställa utredningen kring Framtidens äldreomsorg och bjuda in 
nämnden till en särskild arbetsdag för genomgång och vidare 
bearbetning av materialet. 

 
Beslutsunderlag 
–  
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2020/260 

§ 6 Beslut om anpassningsåtgärder 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdandsnämnden beslutar om nedläggning av HVB 
Ariel och ger förvaltningen i uppdrag att verkställa detta under 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har fått i uppdrag att presentera ett 
förslag till nedläggning av HVB Ariel som en del i anpassningsåtgärder under 
2021.  
 
Den del av förvaltningen som hanterar verksamhet kopplad till Individ- och 
familjeomsorg (Socialförvaltningen) har en hög nettokostnadsavvikelse. För att 
kunna bedriva verksamhet inom de givna budgetförutsättningarna krävs att 
kostnaderna minskas. Tidaholm är en relativt liten kommun och det är rimligt 
att anta att det inte kommer finas ett behov av att kontinuerligt ha tre barn med 
anknytningsproblematik placerade på lång sikt. Boendet fyllde utan tvekan en 
viktig funktion när boendet skapades och har lett till en god utveckling för 
många barn som varit placerade, men det finns inte längre förutsättningar för 
att driva ett eget HVB.  
 
Det ses som möjligt, och ett ekonomiskt önskvärt alternativ att avveckla 
verksamheten HVB Ariel under året. Nedläggningen kommer inte ge full effekt 
förrän under 2022, men för att detta ska uppnås krävs att avveckling startas 
tämligen omgående, utifrån det lämnas förslag på att förvaltningen får i 
uppdrag att starta detta arbete redan tidigt under 2021.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdandsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta om nedläggning av HVB Ariel och ge förvaltningen i uppdrag 
att verkställa detta under 2021 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/15, 

”Beslut om anpassningsåtgärder”, 2021-01-12. 
 Tjänsteskrivelse, ”Avveckling av verksamhet HVB Ariel”, socialchef 

Maria Olsson, 2020-12-29. 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/242, 

”Beslut om uppdrag till förvaltningen”, 2020-12-01. 
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2021/8 

§ 7 Beslut om budget och verksamhetsplan 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar fastställa budget 
verksamhetsplan för år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att besluta om verksamhetsplan för år 
2021. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta fastställa budget verksamhetsplan för år 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/16, 

”Beslut om budget och verksamhetsplan 2021”, 2021-01-12. 
 Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsplan 2021”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson, 2021-01-05 
 Verksamhetsplan 2021 Social- och omvårdnadsnämnden 

 
Reservation 
Katarina Persson Hill (C), Fredrik Kvist (M), Håkan Daremark (KD), Mai-Liis 
Emanuelsson (MP) och Per Nordström (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Katarina Persson Hill lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Skriftlig motivering till min reservation på dagens möte: 
Undertecknad reserverar mig mot åtgärdsplanen i verksamhetsplanen, med 
motiveringen att resultatet i den planerade folkomröstningen bör avvaktas 
innan flytten av de äldre som nu bor på Lindängen genomförs.” 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/233 

§ 8 Beslut om verksamhetsstöd för 2021 - Tidaholms alltjänst 
ekonomisk förening 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens beslutar bevilja Tidaholms Alltjänst 
Ekonomisk Förening verksamhetsstöd 1,5 miljoner kronor år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening ansöker om verksamhetsstöd för 
perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. 
Föreningen ansöker om ett verksamhetsstöd 1,75 miljoner kronor. 
Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 
motsvarande 2,4 miljoner kronor på årsbasis, samtidigt beslutades att bidraget 
successivt skall minskas. För år 2020 beviljades verksamhetsstöd på 1,75 
miljoner kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis i förskott. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
verksamhetsstöd 1,5 miljoner kronor år 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/17, 

”Beslut om verksamhetsstöd för 2021 - Tidaholms alltjänst ekonomisk 
förening”, 2021-01-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsstöd Tidaholms Alltjänst 
Ekonomisk Förening 2021”, Förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2020-10-22 

 Ansökan om verksamhetsstöd för 2021, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 Resultatrapport 200101 - 200930, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 Verksamhetsberättelse för 2020, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 
Sändlista 
Tidaholms alltjänst ekonomisk förening 
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2021/4 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsberättelse från Tidaholmföretagens 
trafiksäkerhetspool, Dnr SON 2020/328. 
 
Information om årlig rapport av synpunktshantering för social- och 
omvårdnadsnämnden 2020, Dnr SON 2021/23. 
 
Information om beslut från Kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2020/122, ”Beslut om Strategisk plan 
och budget 2021-2023”, 2020-12-21. 
Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa Strategisk plan och 
budget 2021-2023. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2020/129, ”Beslut om 
färdtjänstreglemente”, 2020-12-21. 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta förslag till reviderat 
färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 januari 2021. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rapporter och skrivelser 2021-01-26”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-01-19. 
 Verksamhetsberättelse Tidaholmföretagens trafiksäkerhetspool, 

trafiksäkerhetssamordnare Magnus Svensson, 2020-12-04. 
 Rapport – Årlig rapport av synpunktshantering för social- och 

omvårdnadsnämnden 
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2021/5 

§ 10 Inforamtion 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 5661-19/ 6335-19 / 561-20 / 
1251-20 / 1289-20 
 
Dom Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3671-20. 
 
Dom Skaraborgs Tingsrätt, mål nr T 4803-19. 
 
Dom Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4910-20. 
 
Dom Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6413-19. 
 
Dom Skaraborgs Tingsrätt, mål nr T 5016-20. 
 
Dom Förvaltningsrätten i Jönköping, 7492-20. 
 
Beslut, Integritetsskyddsmyndigheten Dnr PUI-2020-3874 
 
Beslut, Integritetsskyddsmyndigheten Dnr PUI-2020-4179 
 
Beslut, Integritetsskyddsmyndigheten Dnr PUI-2020-4182 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-01-26”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-01-19. 
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2020/2 

§ 11 Information om delegationsbeslut 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2020-12-01 – 
2020-12-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2020-12-01 – 
2020-12-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2020-12-01 – 2020-12-31 anmäls inför nämnden. 
 
Övriga delegationsbeslut: 
 
Beslut Datum Beslutsnr Diarienr Beslutsfattar

e 
Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-10-28 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 

Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-11-30  SON 
2020/303 

Anna 
Zöögling 
Ordförande 

Upphandling 
skyddsutrust
ning 

2020-12-03 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 

Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-12-10 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 

Tilldelnings-
beslut 
bemannings-
tjänster 
social-
sekreterare 

2020-12-18 4.4 SON 2021/11 Maria Olsson 
Socialchef 

Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-12-21 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 

Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-12-22 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 

handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälan om delegationsbeslut 2021-01-26”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-01-19. 
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