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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-16

Social- och omvårdnadsnämnden

Stora Salen, bibliotekshuset, 2020-06-16 kl 13:30 – 16:10
§§ 54-68
Beslutande
Anna Zöögling (S) ordförande, Peter Friberg (M) vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Emma
Graaf (S), Katarina Persson Hill (C), Helena Nylén (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD)
Tjänstgörande ersättare
Nils Werner (S) ersätter Ingvar Jansson (S)
Patricia Axelsson (V) ersätter Mattias Ezelius (S)
Håkan Daremark (KD) ersätter Mai-Liis Emanuelsson (MP)
Tjänstepersoner
Bengt Höglander, socialchef
Anna-Lena Skatt, omvårdnadschef
Ola Pettersson, förvaltningsekonom
Helena Johansson, sektionschef (deltar via länk) § 65
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare
Justering
Utses att justera: Peter Friberg (M)
Justeringens tid: 2020-06-18
Underskrift sekreterare
Henrik Lennartsson

Underskrift ordförande
Anna Zöögling (S)

Underskrift justerare
Peter Friberg (M)

Utdragsbestyrkande

1

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Social- och omvårdnadsnämnden

Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-06-18 – 2020-07-10
Nämnd/styrelse
Social- och omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Protokollet förvaras:
Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm
Underskrift

Henrik Lennartsson
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§ 57
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§ 60
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§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68

Godkännande av föredragningslista
Information från omvårdnadschef och socialchef
Information om rapporter och skrivelser
Information om anmälningsärenden
Beslut om besvarande av motion
Beslut om månadsrapport för social- och
omvårdnadsnämnden avseende januari - maj 2020
Beslut om anpassningsåtgärder
Beslut om reviderad delegationsordning
Beslut om godkännande av förstudie och projektering flytt
av AME
Beslut med anledning av tvist med VGR
Beslut om omvandling av medel
Beslut om riktlinje försörjningsstöd
Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende samverkan
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DNr.

§ 54 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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/4

§ 55 Information från omvårdnadschef och socialchef
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om situationen kring covid19. Det har kommit direktiv
från SKR avseende förhållningssätt i koppling till bland annat hembesök.
Socialchefen har haft kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska
angående detta.
Det jobbas för närvarande inom förvaltningen med att minska behovet av
externa vårdinsatser.
Omvårdnadschefen informerar om situationen kring Covid19.
Det finns ingen smitta på boenden och prover tas kontinuerligt på personal.
Ganska normala sjukskrivningstal. Semesterplaneringen ser ut att gå bra. Får
Det råder fortfarande besöksförbud, men det har dock öppnats upp för
anhörigbesök utomhus under ordnade former.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
–

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/3

§ 56 Information om rapporter och skrivelser
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information om underrättelse från IVO, Dnr 3.5.1-15850/2020 (Dnr SON
2020/140).
Information om beslut från Kommunfullmäktige
-

Beslut KF 2020-05-25 § 66, ”Beslut om bildande av gemensam
måltidsorganisation”

-

Beslut KF 2020-05-25 § 56, ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms
kommun avseende år 2019”

-

Beslut KF 2020-05-25 § 58, ”Beslut om ansvarfrihet för
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår 2019”

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2020-06-16”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-06-10.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/1

§ 57 Information om anmälningsärenden
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga anmälda ärenden
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden.
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 6770-19, socialförvaltningen.
Protokoll, Skaraborgs Tingsrätt mål nr T 4895-19, socialförvaltningen.
Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 2927-20, socialförvaltningen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga anmälda ärenden till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärende 2020-06-16”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2020-06-10.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/284

§ 58 Beslut om besvarande av motion
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att hänskjuta medborgarförslaget
till social- och omvårdnadsnämnden för beredning och beslut.
Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslut i frågan 2018-04-23, men
formulerade beslutet enligt följande:
”Social-och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå fullmäktige att besluta
avstyrka medborgarförslaget.”
Eftersom kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till
social- och omvårdnadsnämnden för beredning och beslut var frågan avsedd
att avgöras i social- och omvårdnadsnämnden utan att gå tillbaka till
Kommunfullmäktige, varför frågan nu åter tas upp i social- och
omvårdnadsnämnden.
Ärendet utgick vid nämndens sammanträde 2020-05-28 för att tas upp vid ett
kommande sammanträde under hösten 2019. Detta skedde dock inte, varför
ärendet återigen tas upp.
Förvaltningen kvarstår vid den bedömning som framgår av tjänsteskrivelse
från medicinskt ansvarig sjuksköterska daterad 2019-03-06.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Medborgarförslag gällande införande av
medicindispenseringsrobot”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson,
2020-06-10.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2019-05-28 § 56, ”Beslut om
besvarande av medborgarförslag”.
 Tjänsteskrivelse, ”Medborgarförslag gällande införande av
medicindispenseringsrobot”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud
Joelsson, 2019-03-06.
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 § 141, ”Handlingar att
anmäla”.
 Medborgarförslag angående medicindispenseringsrobot, 2018-11-06.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/22

§ 59 Beslut om månadsrapport för social- och
omvårdnadsnämnden avseende januari - maj 2020
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad
åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa denna.
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport maj 2020 samt helårsprognos för år 2020.
Förslag till beslut
- Social och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad
åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa denna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Helårsprognos – maj 2020”, förvaltningsekonom Ola
Pettersson, 2020-06-10
 Helårsprognos – maj 2020 Social- och omvårdnadsnämnden
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/81

§ 60 Beslut om anpassningsåtgärder
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen
att genomföra anpassningar enligt förvaltningens förslag.
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar
o att inte återbesätta vakanta tjänster. Om tillsättning ska ske ska
detta göras i samverkan med social- och
omvårdnadsnämndens presidium samt personalavdelningen.
o att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt
restriktivt ta in vikarier efter första dagen
o att ekonomiskt anpassa verksamheterna för att uppnå en
budget i balans
Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska uppföljningar under år 2020
visar på att kostnaderna för nämndens verksamhet inte är i balans med
nämndens budgetram. Prognosen efter april 2020 är ett underskott på 28,9
miljoner kronor. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall det vid
befarade underskott vidtas åtgärder för att återfå en budget i balans.
Social- och omvårdnadsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
vidta åtgärder som minskar nämndens kostnader. Summan av åtgärderna
skall motsvara 20 årsarbetare.
Förvaltningen har gått igenom alla verksamheter som nämnden ansvarar för
med syfte att komma fram med förslag på anpassningar. För att uppnå
anpassningseffekt som motsvarar 20 årsarbetare krävs det stora
anpassningar där verksamheters omfattning kraftigt minskar eller stängs helt.
En anpassning på förebyggande verksamhet bedöms som alltför kortsiktigt
och skulle på sikt innebära ökade kostnader för äldreomsorg och för individoch familjeomsorg.
Förslaget att anpassa bemanningen på HVB Ariel innebär att antal platser på
boendet minskar från fyra platser till två platser.
Förslaget att anpassa växelvården på Midgårds äldreboende innebär att den
avdelning som bedriver växelvård stängs. Det kommer istället att erbjudas
växelvård i begränsad omfattning vid avdelningar för särskilt boende på
Midgårds äldreboende. Antalet äldreomsorgsplatser minskar då med fyra
platser.
Förslaget att flytta avdelning Lindängen till Solvik innebär att 17 platser ersätts
på en avd. på Solvik äldreboende. Avdelningen på Solvik används idag till
Kortvård 14 platser. Antal platser på SÄBO minskar med 1 plats från 164 ner
till 163.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förvaltningen föreslår följande anpassningsåtgärder:
- Migrationssamordning, flyktingmottagning
600 tkr
- Boendeenhet, HVB Ariel bemanning
1 500 tkr
- Äldreboende Midgård, växelvård
4 600 tkr
- Äldreboende Midgård, minskning av nattjänst 400 tkr
- Äldreboende Lindängen flyttas till Solvik
4 200 tkr
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att uppdra åt förvaltningen att genomföra anpassningar enligt
förvaltningens förslag.
- Katarina Persson Hill (C) och Fredrik Kvist (M) yrkar att förslaget om
permanent stängning av Lindängen lyfts ur förslaget till
anpassningsåtgärder, för att avvakta framtidens äldreomsorgs behov
av vårdplatser samt lokalbehov.
-

Ordförande föreslår, som tilläggsyrkande, att nämnden beslutar:
o att inte återbesätta vakanta tjänster. Om tillsättning ska ske ska
detta göras i samverkan med social- och omvårdnadsnämndens
presidium samt personalavdelningen.
o att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt restriktivt ta
in vikarier efter första dagen
o att ekonomiskt anpassa verksamheterna för att uppnå en budget i
balans

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut i frågan om
anpassningsåtgärder; arbetsutskottets, samt Person Hill (C) och Kvists (M) om
att lyfta ur den del som rör stängning av Lindängens äldreboende.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på ordförandes tilläggsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla detta.
Reservation
Katarina Persson Hill (C) och Fredrik Kvist reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anpassningsåtgärder 2020”, förvaltningsekonom Ola
Pettersson, 2020-06-10.
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-06-03 §
140, ”Beslut om anpassningsåtgärder”.
 Konsekvensanalys anpassningar 2020
 Konsekvensbeskrivning – Minskad nattjänst
 Konsekvensbeskrivning ekonomi
 Konsekvensbeskrivning verksamhet
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13 § 120, ”Beslut om tillsynsärende
social- och omvårdnadsnämndens verksamheter”.
 Tjänsteskrivelse, ”Uppdrag till social- och omvårdnadsnämnden utifrån
kommunstyrelsens tillsynsansvar”, ekonomichef Henrik Johansson,
2020-05-12.
Protokollsanteckning
Helena Nylén (L) och Håkan Daremark (KD) lämnar in följande
protokollsanteckning:
”Vi vill egentligen inte avsluta Lindängens äldreboende men social och
omvårdnadsnämndens ekonomiska läge gör att vi ställer oss bakom beslutet.”
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/133

§ 61 Beslut om reviderad delegationsordning
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta den reviderade
delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet
Revidering av social- och omvårdnadsnämndens delegationsordning.
Revideringen i av delegationsordning rör sig om följande områden:
6.1.19 – Delegationsnivå har tidigare varit sektionschef i delegationsordning.
Av 10 kap 4 § SoL framgår emellertid att beslut om att föra talan om återkrav
måste fattas av utskott eller motsvarande. Delegationsnivån skall därför
ändras.
6.11.1 – Ändring av tidigare felaktig paragrafhänvisning från 3 kap 6 § SoL till
3 kap 6 B § SoL.
6.30.1 – Ändring från ”Beslut dödsboanmälan till tingsrätten” till ”Beslut
dödsboanmälan till Skatteverket”.
6.30.2 – Tillägg i delegationsordningen om att ge dödsbohandläggare
delegation om att avvisa ansökan om dödsboanmälan.
I övrigt är delegationsordningen uppdaterad i enlighet med Tillståndsenheten i
Samverkan (Lidköpings kommun) reviderade delegationsordning.
I detta ingår två nytillagda punkter: 7.3.12 samt 7.3.13.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta anta den reviderade delegationsordningen.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-06-02 §
119, ” Beslut om reviderad delegationsordning”.
 Tjänsteskrivelse, ”Reviderad delegationsordning”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2020-05-26.
 Förslag till reviderad delegationsordning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/192

§ 62 Beslut om godkännande av förstudie och projektering flytt av
AME
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att:
o godkänna förstudie och projektering för flytt av
arbetsmarknadsenhetens verksamhet till nya lokaler och skicka
ärendet vidare för handläggning i kommunstyrelsen,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avsätta 7,1 mnkr i
investeringsmedel för projektet.
Sammanfattning av ärendet
AME bedriver idag sin verksamhet vid lokalen Pilen 3 på Ulvestorpsgatan 5 i
Tidaholm. Lokalen är hyrd av Borgunda Fastighets AB. Avtalet har
kontinuerligt förlängts i olika omgångar sedan dess att AME flyttade dit 2001.
Ambitionen var 2015 att säga upp lokalen men en felaktig hantering av
uppsägningen gav att hyresavtalet förlängdes att gälla i ytterligare 5 år.
Nu har social- och omvårdnadsförvaltningen tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en förstudie efter beslut i socialoch omvårdnadsnämnden, vilket resulterat i en flytt av verksamheten till en
lokal i egen regi. Uppsägning för avflyttning har skett efter beslut av socialoch omvårdnadsnämnden, där avflyttning skall ske under första halvåret 2021.
Alternativet till uppsägning för avflyttning var att binda sig i ytterligare 5 år i en
extern hyrd lokal.
Från och med 2020-07-01 friställs den nya lokalen och anpassningar till
AME:s framtida verksamhet kan ta vid.
Beslutet för uppsägning av befintliga lokaler utgick från en tänkt kalkyl på en
investering på 7,1 MSEK, som då möjliggör en sänkt årskostnad för AME på i
storleksordningen 150 000 kr per år. Utöver de ekonomiska fördelarna får
flytten andra fördelar, exempelvis ökat nyttjande av kommunens egna lokaler
genom kommunal verksamhet, och att området kring Smedjegatan/Von
Essens väg kan omvandlas från industri till mer lämplig annan verksamhet,
med områdets geografiska läge i åtanke.
I syfte att möta den tänkta tidplan som flytten innebär, redovisas förstudie och
projektering parallellt för beslut om godkännande.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att:
o godkänna förstudie och projektering för flytt av
arbetsmarknadsenhetens verksamhet till nya lokaler och skicka
ärendet vidare för handläggning i kommunstyrelsen,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avsätta 7,1 mnkr i
investeringsmedel för projektet.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2020-06-02 § 120 ”Beslut
om godkännande av förstudie och projektering flytt av AME”.
 Tjänsteskrivelse, ” Godkännande av förstudie och projektering flytt av
AME”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2020-05-26.
 Kalkyl
 Ritningsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 32/2020 ”Beslut angående
framtida lokalbehov AME”, 2020-03-17.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 86/2019 ”Beslut avseende
framtida lokalbehov arbetsmarknadsenheten”, 2019-10-15.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

15

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-16

Social- och omvårdnadsnämnden

2020/145

§ 63 Beslut med anledning av tvist med VGR
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att inte lämna tvisten vidare
till vårdsamverkans styrgrupp.
Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden tvistar med specialistpsykiatrin angående
vård- och kostnadsansvar i ärende avseende placering vid ett HVB
Social- och omvårdnadsnämnden har nu att ta ställning till om tvisten är att
betrakta som en tvist avseende tolkningen av hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelsen om samverkan kring personer med missbruk och/eller
psykisk sjukdom. Vidare så behöver social- och omvårdnadsnämnden ta
ställning till om tvisten ska drivas vidare enligt rutinen för tvistehantering.
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2020-06-02 att avvakta tills
kommande socialchefsmöte genomförts och överlåta till nämnden att besluta i
ärendet. Socialchefen informerar om att ett möte har bokats efter sommaren
för att diskutera framtida hantering av den här typen av tvister. Förslag till
nämnden är således att besluta att inte lämna tvisten vidare till
vårdsamverkans styrgrupp.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att inte lämna tvisten vidare till
vårdsamverkans styrgrupp.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-06-02 §
121, ”Beslut med anledning av tvist med VGR”
 Tjänsteskrivelse, ” Tvist med Skaraborgs sjukhus”, socialchef Bengt
Höglander, 2020-05-22.
 Tjänsteskrivelse omvårdnadschef Anna-Lena Skatt
 Skrivelse från verksamhetschefen vid specialistpsykiatrin
 Kommunalförbundets bedömning
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2020/144

§ 64 Beslut om omvandling av medel
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att omvandla medel från
försörjningsstödsbudgeten till lönemedel.
Sammanfattning av ärendet
Genom omvandling av försörjningsstödsmedel till lönemedel möjliggöra en
etablering på arbetsmarknaden för personer med svag förankring på
arbetsmarknaden
Omvandlande av försörjningsstödsmedel till lönemedel kommer att ge
personer med svag förankring på arbetsmarknaden bättre förutsättningar att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Omvandlande av försörjningsstödsmedel till lönemedel kommer även att få
positiva effekter på social- och omvårdnadsnämndens ekonomi.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta omvandla medel från försörjningsstödsbudgeten till lönemedel.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-06-02 §
122 ”Beslut om omvandling av medel¨”
 Tjänsteskrivelse, ” Omvandling av försörjningsstödsmedel till
lönemedel”, socialchef Bengt Höglander, 2020-05-22.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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§ 65 Beslut om riktlinje försörjningsstöd
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta de reviderade
riktlinjerna för försörjningsstöd.
Sammanfattning av ärendet
Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd
Förvaltningen har årligen reviderat riktlinjerna för försörjningsstöd. Detta bl.a.
genom att riksnormen och högsta rekommenderade boendekostnad årligen
justeras.
Den nu genomförda revideringen av riktlinjerna för försörjningsstöd är till stora
delar en förändring av dokumentets utformning. Det har även föreslagits
förändringar och tillägg inom några områden samt föreslagits nya
rubriker/områden i riktlinjerna.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta anta de reviderade riktlinjerna för försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-06-02 §
123 ”Beslut om riktlinje försörjningsstöd”.
 Tjänsteskrivelse, ” Riktlinjer för försörjningsstöd”, sektionschef Helena
Johansson, 2020-04-28.
 Förslag till riktlinjer
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§ 66 Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende samverkan
kring barn och unga i Tidaholms kommun
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra åt
socialförvaltningen att tillskapa en samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen för att samla kommunens gemensamma
resurser för stöd till barn, unga, föräldrar och familjer.
Sammanfattning av ärendet
Barn och unga i Tidaholms kommun ska växa upp under trygga och goda
förhållanden. Alla barn och unga ska ges möjlighet till goda uppväxtvillkor i
kommunen och ges förutsättningar till god fysisk och psykisk hälsa för att
senare utvecklas till goda samhällsmedborgare.

Tvärprofessionell samverkan är ett sätt att tillsammans, genom handling av
olika professioner, använda befintliga resurser i form av de skilda
professionernas kompetenser, lokaler och arbetstid. Tvärprofessionell
samverkan kan bli en effektiv resurs för att möjliggöra goda levnadsvillkor
för barn och unga och som ger dem möjlighet till inflytande och makt att
forma sina liv och vara del av samhällsutvecklingen.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta uppdra åt socialförvaltningen att tillskapa en samverkan med
barn- och utbildningsförvaltningen för att samla kommunens
gemensamma resurser för stöd till barn, unga, föräldrar och
familjer.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-06-02 §
124, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende samverkan kring
barn och unga i Tidaholms kommun”.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-09 § 93, ” Beslut om
Tvärprofessionell samverkan kring barn och unga i Tidaholm”
 Tjänsteskrivelse, ” Tvärprofessionell samverkan kring barn och unga i
Tidaholms kommun”, socialchef Bengt Höglander, 2020-05-26.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 67 Information om Lex Sarah-utredning
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Bengt Höglander informerar om företagen Lex Sarah-utredning
med anledning av incident 12 april vid kommunens hem för vård och boende
Ariel.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-06-02 §
125 ”Information om Lex Sarah-utredning”.
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§ 68 Information om delegationsbeslut
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2020-05-01 –
2020-05-30 anmäls inför nämnden.
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2020-05-01 –
2020-05-30 anmäls inför nämnden.
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för
perioden 2020-05-01 – 2020-05-30 anmäls inför nämnden.
Delegationsbeslut för april månad från Tillstånd i Samverkan anmäls inför
nämnden.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälan av delegationsbeslut 2020-06-16”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-06-10.
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