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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Social- och 
omvårdnadsnämnden 
2022-04-26 kl. 14:00  Sessionssalen 

§§ 36 

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), Jonas Storm (S) 

Ersättare 
Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD), Alexander Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst 
(S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V)   

Tjänstepersoner 
Åsa Alvner, socialchef 
Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Evelina Holmbäck, enhetschef 
Helena Johansson, enhetschef 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Justering 
Utses att justera: Håkan Joelsson (S) 

Justeringens tid:  2022-04-26 

Peter Friberg (M), ordförande Henrik Lennartsson, sekreterare

Håkan Joelsson (S), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-04-26-2022-05-18 

Nämnd/styrelse: Social- och omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

Protokollet förvaras: Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm 

Henrik Lennartsson  
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§ 36 Beslut om yttrande till revisorerna avseende 
granskning av arbetsmarknadsåtgärder 
SON 2021/248 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge yttrandet till revisorerna. 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning av ärendet 
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun fått uppdraget att 
genomföra en förstudie avseende arbetsmarknadsenheten. Revisionsfrågan lyder: Bedriver social- 
och omvårdnadsnämnden en ändamålsenlig och effektiv verksamhet för kommunens arbete med 
arbetsmarknadsåtgärder? Revisionens sammanfattande bedömning är att Social- och 
omvårdnadsnämnden (SON) till viss del säkerställer en ändamålsenlig och effektiv verksamhet för 
genomförande av arbetsmarknadsåtgärder. I rapportens sammanfattning finns iakttagelser och 
rekommendationer. Revisionen önskar få del av social- och omvårdnadsnämndens syn på 
rapporten senast 2022-04-22. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta avge yttrandet till revisorerna. 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om omedelbar justering av paragrafen. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/68 ”Beslut om yttrande till 

revisorerna avseende granskning av arbetsmarknadsåtgärder”, 2022-04-12 
 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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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Social- och 
omvårdnadsnämnden 
2022-04-26 kl. 14:00 – 16:30  Sessionssalen 

§§ 37-48 

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), Jonas Storm (S)  

Ersättare 
Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD), Alexander Lagerholm (S) §§ 37-42 § 48, Per-Erik Thurén (S), 
Angelica Holst (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V)  

Tjänstepersoner 
Åsa Alvner, socialchef 
Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Helena Johansson, enhetschef §§ 37-39 
Evelina Holmbäck, enhetschef §§ 37-39 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 37-39 
Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare § 40 

Justering 
Utses att justera: Håkan Joelsson (S) 

Justeringens tid:  2022-05-02 

Peter Friberg (M), ordförande Henrik Lennartsson, sekreterare 

Håkan Joelsson (S), justerare 
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Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 
§ 37 Godkännande av föredragningslista  

§ 38 Beslut om ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap 8 a § Föräldrabalken 

 

§ 39 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-mars år 2022 

 

§ 40 Beslut om uppföljning av kontroller för 2021/2022 års interna 
kontrollplan 

 

§ 41 Beslut om svar på remiss - Samverkansavtal digitala hjälpmedel  

§ 42 Information från socialchef  

§ 43 Beslut om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 2022 

 

§ 44 Beslut om revidering av social- och omvårdnadsnämndens 
delegationsordning 

 

§ 45 Information om rapporter och skrivelser  

§ 46 Information om anmälningsärenden  

§ 47 Information om delegationsbeslut  

§ 48 Beslut om uppdrag till förvaltningen angående översyn av 
orosanmälningar 
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§ 37 Godkännande av föredragningslista 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
föredragningslista med tillägget att punkten ”Beslut om uppdrag till förvaltningen angående 
översyn av orosanmälningar” läggs till dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Zöögling (S) initierar ärendet ”Uppdrag till förvaltningen - Översyn av orosanmälningar” 
med anledning av den statistikrapport som presenterades vid föregående nämndsammanträde 
(Dnr SON 2022/50). 

Ordförande föreslår nämnden besluta att godkänna upprättat förslag till dagordning med tillägget 
att punkten ”Beslut om uppdrag till förvaltningen angående översyn av orosanmälningar” läggs till 
dagordningen. 
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§ 39 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
mars år 2022 
SON 2022/21 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att 

överlämna den till kommunstyrelsen. 

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

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

överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/65,”Beslut om uppföljning 

av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-mars år 2022”, 
2022-04-12 

 Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos mars 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2022-04-04 

 Helårsprognos mars 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 Beslut om uppföljning av kontroller för 
2021/2022 års interna kontrollplan 
SON 2022/81 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av kontroller för 

2021/2022 års interna kontrollplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört uppföljning av kontroller för 2021/2022 års interna kontrollplan. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna uppföljningen av kontroller för 

2021/2022 års interna kontrollplan. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av kontroller för 2021/2022 års interna kontrollplan”, 

socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-04-19. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 41 Beslut om svar på remiss - Samverkansavtal 
digitala hjälpmedel 
SON 2022/19 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att besvara remiss angående Samverkansavtal 

digitala hjälpmedel i enlighet med social- och omvårdnadsförvaltningens förslag till 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser svar på remiss angående samverkansavtal för digitala hjälpmedel. 

Kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas enligt följande: 

• Kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare. För Tidaholms del 
innebär det en kostnad på ca 126 000 kr.  

• Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare 
 

Tidaholms kommun ställer sig bakom upprättat förslag till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i 
sin helhet men vill lämna nedanstående synpunkter:  

 
- Det finns redan idag områden där ansvarsfördelingen och kostnadsansvar inte är tydligt 

mellan egenvård och hälso- och sjukvårdsbedömningar. Ett exempel är ansvarsfördelning 
kring läkemedelsrobotar. För att undvika oenighet på lokal nivå önskas länsgemensamma 
riktlinjer/överenskommelser kring ansvarsfördelning och kostnadsansvar, också i 
förhållande till den enskildes kostnadsansvar.  

- Det saknas i utredningen skolans involvering tillsammans med socialtjänsten. Både 
skolhuvudman och sjukvårdshuvudman har ett ansvar för att barn och elever med 
funktionsnedsättning får sina behov av hjälpmedel tillgodosedda.  

 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta besvara remiss angående Samverkansavtal 

digitala hjälpmedel i enlighet med Social- och omvårdnadsförvaltningens förslag till 
yttrande. 
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Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/67, ”Beslut om svar på 

remiss - Samverkansavtal digitala hjälpmedel”, 2022-04-12 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande remiss ang. Samverkansavtal digitala hjälpmedel”, socialt 

ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-03-29 
 Missivbrev, digitaliseringsstrateg VästKom Adam Krantz, 2022-01-21 
 Förslag till samverkansavtal digitala hjälpmedel 
 Bilaga 1 - Utredning Välfärdsteknik i samverkan 
 Bilaga 2 - Modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 
 Bilaga 3 - Införandeplan 

Sändlista 
VästKom 
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§ 42 Information från socialchef 
SON 2022/1 

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

Sammanfattning av ärendet 
Pema Malmgren tackar för sin tid som tillförordnad socialchef. 

Pema Malmgren informerar om arbete med handlingsplan för säkerhet på stadshuset. 

Pema Malmgren informerar om att förvaltningen noggrant bevakar utvecklingen vad gäller 
eventuell flyktingmottagning från Ukraina. Det finns i nuläget fortsatt inget beslut om att 
kommunen skall bereda platser, men det kan komma att förändras. 

Pema Malmgren informerar om arbetet med införande av nytt verksamhetssystem. 

Pema Malmgren informerar om att ärendet kring förstudie Solvik presenteras på nästa 
nämndsammanträde. 

Pema Malmgren informerar om att en arbetsgrupp har tillsats bestående av de tre enhetscheferna 
på SÄBO för återöppnande av Lindängen. 

Pema Malmgren svarar på fråga om hur det går med rekryteringen av semestervikarier. 
Underlaget är tunt, men hanterbart. 

Socialchef Åsa Alvner informerar om planen för introduktion till hennes roll. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 43 Beslut om ersättning för hemtjänst och 
hemsjukvård i annan kommun 2022 
SON 2022/78 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa ersättning för hemtjänst i annan 

kommun till 441 kr/timma. 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa ersättning för hemsjukvård i annan 

kommun till 744 kr/timma. 

Sammanfattning av ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än 
hemkommunen.  

Ersättningsnivån för 2022 rekommenderas till 441 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % och baseras på innevarande års omsorgsprisindex 
(OPI). För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det belopp 
som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2022 satt till 
744 kr/timma. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa ersättning för hemtjänst i annan 

kommun till 441 kr/timma. 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa ersättning för hemsjukvård i annan 

kommun till 744 kr/timma. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/70, ” Beslut om ersättning 

för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022”, 2022-04-12 
 Tjänsteskrivelse, ”Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-03-31. 
 Protokoll VästKoms styrelse, 2022-03-08 (aktuellt beslut § 16) 
 Tjänsteutlåtande, ” Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022”, tf 

VD VästKom Helena Söderbäck och enhetschef välfärdsutveckling Anneli Assmundsson 
Bjerde, 2022-02-24. 

 Bilaga – Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022, VästKom 
 Bilaga – Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022, VästKom 

Sändlista 
VästKom 
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§ 44 Beslut om revidering av social- och 
omvårdnadsnämndens delegationsordning 
SON 2022/77 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden besluta att revidera delegationsordningen enligt 

upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av social- och omvårdnadsnämndens delegationsordning. 

I upprättat förslag särskiljs delegationsnivåerna gällande beslut om att inte inleda utredningen i fall 
där det finns pågående utredning eller insats och fall där det inte gör det (punkt 5.1.8 och 5.1.9). 

Tillägg av punkterna 5.6.9 och 5.6.10 avseende bistånd enligt LMA. 

Korrigering av lagrumshänvisning i punkterna 5.11.7 och 5.11.8. 

Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden att besluta anta upprättat förslag till 
delegationsordning. 

Beslutet bedöms ligga i linje med bestämmelserna i barnkonventionen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att revidera delegationsordningen enligt 

upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/71, ”Beslut om revidering av social- och 

omvårdnadsnämndens delegationsordning”, 2022-04-12 
 Tjänsteskrivelse, ”Revidering av delegationsordning”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-04-05 
 Förslag till reviderad delegationsordning 
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§ 45 Information om rapporter och skrivelser 
SON 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland angående samarbetet kring covid-19 
(Dnr SON 2022/87). 

Information om skrivelse från VästKom angående reklamation till Cerner Sverige AB (Dnr SON 
2022/58). 

Information om återkopplingsrapport för 2021 angående SKR:s rekommendation kunskapsstyrning 
socialtjänst samt information om inför fakturering 2022 (Dnr SON 2022/88). 
Social- och omvårdnadsnämnden fattade 2019 beslut om att följa rekommendationen samt att 
medfinansiera arbetet. 

Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsen beslut § 2021/55, ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 
avseende år 2021”, 2022-04-06 (Dnr SON 2022/17). 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om årsredovisning för 2021. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/57, ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06 (Dnr SON 2022/2) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den 
till handlingarna. 

• Kommunstyrelsen beslut § 2021/69, ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående 
rekommendationer i granskningsrapport”, 2022-04-06 (Dnr SON 2022/248) 
Kommunstyrelsen har beslutat att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt och 
skicka det till revisorerna. 

 
Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2021/30, ”Beslut om regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet”, 2022-03-28 (Dnr SON 2021/250) 
Kommunfullmäktige har beslutat att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 
 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-04-26”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-04-19. 
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§ 46 Information om anmälningsärenden 
SON 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden. 

Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 3.4.1-20677/2021 

Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3952-21 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-04-26”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-04-19. 
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§ 47 Information om delegationsbeslut 
SON 2022/4 

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

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-03-01 – 
2022-03-31 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-03-01 
– 2022-03-31 anmäls inför nämnden. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-04-26”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-04-19. 
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§ 48 Beslut om uppdrag till förvaltningen angående 
översyn av orosanmälningar 
2022/98 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en 

översyn enligt angiven uppdragsbeskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Zöögling (S) aktualiserar ärende om att ge ett uppdrag till förvaltningen enligt följande 
uppdragsbeskrivning: 

”Översyn om hantering av orosanmälan  
 
Bakgrund 
I och med oroväckande statistik kring orosamälningar och antalet inledda barnavårdsutredningar 
föreslår vi en övergripande översyn av skyddsnätet för dessa barn. Denna översyn skall svara på 
nedanstående frågor. 
 
Syfte 
Syftet med utredningen är att säkerställa att våra barn som behöver insatser tillgodoses på bästa 
möjliga sätt och att säkerställa att ingen hamnar mellan stolarna samt identifiera var och om extra 
medel kan behövas 
 
Frågeställningar 
Nuläge 
1. Vilka tidiga insatser erbjuds dessa barn? En sammanställning  
2. Hur ser samverkan ut mellan förvaltningen, vilka forum finns? 
3. Hur ser fördelningen ut på beslutade åtgärder för dessa barn? (insatser kopplade till den 
statistik vi mottagit för 2022) 
4. Hur ser resursfördelningen ut till dessa insatser (personal & budget) 
 
Önskade läge 
5. Vart saknar vi resurser utifrån belastning på insatserna i dagsläget 
6. Saknar vi någon form av insats i dagsläget 
 
Sammanfattning av behovet  
7. Vilka rekommenderade åtgärder har förvaltningarna i det kommungemensamma ansvar för att 
säkerställa en god hantering av dessa barns behov av tidiga insatser” 

Förslag till beslut 
- Anna Zöögling (S) föreslår nämnden besluta uppdra till förvaltningen att genomföra en 

översyn enligt angiven uppdragsbeskrivning. 
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Beslutsunderlag 
 - 
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