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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-11-17

Social- och omvårdnadsnämnden

Digitalt möte/Sessionssalen, 2020-11-17 kl 14:00 – 15:30
§§ 101-112
Beslutande
Anna Zöögling (S), Peter Friberg (M), Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf
(S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD)
Tjänstgörande ersättare
Krister Wäring (S) ersätter Mattias Ezelius (S)
Camilla Graaf (M) ersätter Katarina Persson Hill (C)
Håkan Daremark (KD) ersätter Helena Nylén (L)
Ersättare
Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Per-Erik Thurén (S), Patricia Axelsson (V),
Lennart Nilsson (SD)
Tjänstepersoner
Maria Olsson, socialchef
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare
Marie Anebreid, mötesadministratör
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 103-104
Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare §§ 106-107
Monica Johansson, sektionschef § 101-102, § 112
Annika Bosved, familjerättssekreterare § 101-102, § 112
Justering
Utses att justera: Per Nordström (SD)
Justeringens tid: 2020-11-20
Underskrift sekreterare
Henrik Lennartsson

Underskrift ordförande
Anna Zöögling (S)

Underskrift justerare
Per Nordström (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Social- och omvårdnadsnämnden

Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-11-20 – 2020-12-12
Nämnd/styrelse
Social- och omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-17
Protokollet förvaras:
Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm
Underskrift

Henrik Lennartsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-11-17

Social- och omvårdnadsnämnden

DNr.

§ 101 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

Utdragsbestyrkande
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2020-11-17

Social- och omvårdnadsnämnden

2020/22

§ 103 Beslut om månadsrapport för social- och
omvårdnadsnämnden avseende januari - oktober 2020
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
månadsrapport och överlämna densamma till kommunstyrelsen för
information.
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad
åtgärdsplan samt att uppdra åt förvaltningen att verkställa denna.
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport oktober 2020 med helårsprognos för år 2020
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
månadsrapport och överlämna densamma till kommunstyrelsen för
information.
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad
åtgärdsplan samt att uppdra åt förvaltningen att verkställa denna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Månadsrapport oktober 2020”, förvaltningsekonom
Ola Pettersson, 2020-11-09
 Månadsrapport oktober 2020 social- och omvårdnadsnämnden
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Social- och omvårdnadsnämnden

2020/212

§ 104 Beslut om godkännande av årsredovisning av
verksamhetsbidrag Hellidens Trädgårdar samt överlåtelse av
medel
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna redovisning
av användandet av 2019 års verksamhetsbidrag.
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna överlåtelsen
av kvarvarande medel från Intresseföreningen Hellidens Trädgårdar till
Hellidens Trädgård, ideell förening.
Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden betalade åren 2015, 2016, 2017, 2018 samt
2019 ut verksamhetsbidrag till Intresseföreningen Hellidens Trädgårdar om
250 000 kr per år.
Föreningen har nu inkommit med redovisning av användandet av 2019 års
verksamhetsbidrag.
I samband med upplösning av föreningen aktualiseras även frågan om
eventuellt återbetalning av kvarvarande medel av det verksamhetsbidrag som
har utbetalats av social- och omvårdnadsnämnden.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att godkänna redovisning av användandet av 2019 års
verksamhetsbidrag.
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att godkänna överlåtelsen av kvarvarande medel från
Intresseföreningen Hellidens Trädgårdar till Hellidens Trädgård, ideell
förening.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-03 §
217, ” Beslut om godkännande av årsredovisning av
verksamhetsbidrag Hellidens Trädgårdar samt överlåtelse av medel”
 Tjänsteskrivelse, ”Godkännande av redovisning av verksamhetsbidrag
Hellidens Trädgårdar”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson,
2020-10-22.
 Avtal angående överlåtelse av byggnader, inventarier och tillgångar
från Intresseföreningen Hellidens Trädgårdar till Hellidens trädgård
2020-09-10.
 Stadgar, Intresseföreningen Hellidens Trädgårdar
 Verksamhetsberättelse Hellidens Trädgårdar 2019
 Bokslut/Resultat Hellidens Trädgårdar 2019
 Bokslut/Balans Hellidens Trädgårdar 2019
 PM, ” Hellidens trädgårdar- fråga om återbetalning av bidrag”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-22.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Social- och omvårdnadsnämnden

Sändlista
Hellidens Trädgårdar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Social- och omvårdnadsnämnden

2020/223

§ 105 Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer angående kommunrevisionens granskning
delegationshantering i Tidaholms kommun
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge yttrandet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) genomfört
en granskning av delegationsordningar i Tidaholms kommun. Syftet med
granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig hantering av delegationsordningar. Revisionens
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till stor
del har en ändamålsenlig hantering av delegationsordningar.
Förvaltningen har ingen erinran mot de synpunkter som kommunens revisorer
framför i och med sin granskning samt kommer att se över nuvarande
delegationsordningar utifrån revisorernas rekommendationer.
Förslag till beslut
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott förslår social- och
omvårdnadsnämnden att besluta avge yttrandet.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-03 §
218, ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer angående kommunrevisionens granskning
delegationshantering i Tidaholms kommun”
 Tjänsteskrivelse, Yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer angående kommunrevisionens granskning
delegationshantering i Tidaholms kommun”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2020-10-23.
 Skrivelse, ”Granskning av delegationsordningar”, Kommunens
revisorer, 2020-09-24.
 Granskningsrapport ”Delegationshantering”, sakkunnig Revsul Dedic
och sakkunnig Jimmy Lindberg, Deloitte AB, september 2020.
Sändlista
Kommunrevisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/237

§ 106 Beslut om intern kontrollplan 2020/2021 för social- och
omvårdnadsnämnden
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar anta upprättat förslag till
intern kontrollplan för år 2020/2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt
riktlinjen för intern kontroll ska nämnden, i detta fall social- och
omvårdnadsnämnden, se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 2020/2021 års interna
kontrollplan visar identifierade risker och vilka kontroller som kommer att
utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt
att den följer lagar och regler.
Social- och omvårdnadsnämndens interna kontrollplan är baserad på en
riskanalys utförd av ledningsgruppens olika enheter.
Det är rutiner/processer som innehåller risker med höga poäng, från 8-16,
som ingår i planen. Den interna kontrollplanen för social- och
omvårdnadsnämnden innehåller risker som ska kontrolleras. Uppföljningen av
utförda kontroller kommer att redovisas för social- och omvårdnadsnämnden i
mars 2021.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår social- och
omvårdnadsnämnden besluta att anta upprättat förslag till intern
kontrollplan för år 2020/2021.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-03 §
219, ”Beslut om intern kontrollplan 2020/2021 för social- och
omvårdnadsnämnden”.
 Tjänsteskrivelse, ” Beslut om antagande av intern kontrollplan
2020/2021 för social- och omvårdnadsnämnden”, socialt ansvarig
samordnare Maria Wänerstig.
 Intern kontrollplan för Social- och omvårdnadsnämnden år 2020/2021.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Social- och omvårdnadsnämnden

2020/238

§ 107 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2019/2020 och
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med
intern kontroll 2019/2020
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen
av framtagna åtgärder för 2019/2020.
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen
av social och omvårdnadsförvaltningarnas arbete med intern kontroll
för 2019/2020.
Sammanfattning av ärendet
Social och omvårdnadsförvaltningen har gjort en uppföljning av åtgärder för
2019/2020 och sammanställt resultatet. Det är enbart de rutiner/processer där
kontrolluppföljningen för 2019/2020 påvisade avvikelser och därmed behov av
åtgärder som redovisas. Uppföljningen av åtgärder ska enligt riktlinjen
redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall social- och
omvårdnadsnämnden, i samband med förslag till nästkommande interna
kontrollplan. Uppföljningen redovisas därför i samma rapport som den interna
kontrollplanen för 2020/2021, avsnitt 3.
Social- och omvårdnadsförvaltningen har även gjort en uppföljning av Social
och omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll för 2019/2020. Denna
uppföljning redovisas även i samma rapport som den interna kontrollplanen för
2020/2021, avsnitt 4. Uppföljningen är baserad på ett frågeformulär som
besvarats av respektive ledningsgrupp bestående av enhetschefer. De frågor
som besvarats med antingen delvis eller nej har kommenterats samt
kompletterats med en framtagen åtgärd.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2019/2020.
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta godkänna uppföljningen av social och
omvårdnadsförvaltningarnas arbete med intern kontroll för 2019/2020.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-03 §
220, ”Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2019/2020 och
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med intern
kontroll 2019/2020”
 Tjänsteskrivelse, ” Uppföljning av framtagna åtgärder 2019/2020 och
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med intern
kontroll 2019/2020”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig,
2020-10-26.
 Intern kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden år 2020/2021,
avsnitt 3, avsnitt 4.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Social- och omvårdnadsnämnden

2020/4

§ 108 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 inom förvaltningen. Det
är för närvarande smittspridning inom kommunens verksamhet. Arbetet med
smittspårning pågår.
Socialchefen informerar om beslut från Länsstyrelsen om anvisningar till
Tidaholms kommun. Tidaholms kommun ska ta emot fem personer 2021.
Socialchefen informerar om att lönerörelsen är klar.
Socialchefen informerar om arbetet med att omvandla försörjningsstödsmedel
till medel för stödanställningar. Återkommer vid senare tillfälle kring frågan.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
–

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Social- och omvårdnadsnämnden

2020/3

§ 109 Information om rapporter och skrivelser
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information om beslut från kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsens beslut 2020-10-14 § 183, ”Beslut om delårsrapport
för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2020 (Dnr SON
2020/22)
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till nämnderna att, i samband
med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera
åtgärdsplaner för att nå budget i balans.
 Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04 § 199, ” Beslut om uppföljning
av helårsprognos för Tidaholms kommun 2020” (Dnr SON 2020/22)
Kommunstyrelsen har beslutat:
o att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.
o uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå
budget i balans.
o att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter
december 2020 och januari 2021.
 Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04 § 216, ”Beslut om godkännande
av slutrapport Heltid en rättighet - deltid en möjlighet” (Dnr SON
2020/249)
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna slutrapport för projektet
Heltid en rättighet- deltid en möjlighet.
Information om beslut från kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 § 100, ”Beslut om
delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år
2020” (Dnr SON 2020/22)
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna upprättad delårsrapport
samt att lägga den till handlingarna.
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 § 104, ”Beslut om rapport
motioner och medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av
nämnder”
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna rapporten.
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 § 105, ” Beslut om rapport
motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”.
Kommunfullmäktige har beslutat att lägga rapporten till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2020-11-17”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson.
 Slutrapport: Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
 Tjänsteskrivelse, ”Rapport över medborgarförslag/e-förslag som har
beretts och beslutats av nämnder 2020-03-24 - 2020-08-31”,
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-09-03.
 Tjänsteskrivelse, ” Rapport över motioner och medborgarförslag/eförslag som har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2020-0831 och inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”,
kommunsekreterare Karin Hammerby 2020-09-03.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020/1

§ 110 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, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1425-19.
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6834-19.
Protokoll, Skaraborgs Tingsrätt, mål nr T 3817-20.
Dom, Skaraborgs Tingsrätt, mål nr T 4327-19.
Protokoll, Skaraborgs Tingsrätt, mål nr T 3397.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga anmälda ärenden till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2020-11-17”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2020-11-10.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/2

§ 111 Information om delegationsbeslut
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2020-10-01 –
2020-10-31 anmäls inför nämnden.
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2020-10-01 –
2020-10-31 anmäls inför nämnden.
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för
perioden 2020-10-01 – 2020-10-31 anmäls inför nämnden.
Information om delegationsbeslut fattat av socialchef 2020-10-15 avseende
revidering av attestlista.
Information om delegationsbeslut fattat av ordförande 2020-10-29 om att
svara på frågor ställda av kommunrevisorerna inför möte med revisorerna
2020-11-05.
Information om delegationsbeslut fattat av ordförande 2020-11-02 om att
tillsvidare stänga dagverksamheten för äldre.
Information om delegationsbeslut fattat av ordförande 2020-11-02 om
umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket första punkten LVU.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälan av delegationsbeslut 2020-11-17”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-11-10.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

