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Sammanträdesprotokoll Social- och 
omvårdnadsnämnden 
2023-02-28 kl. 14:00-17:30  Sessionssalen 

§§ 16-29 

Beslutande 
Peter Friberg (M) ordförande, Anna Zöögling (S) vice ordförande §§ 16-19, Per Nordström (SD) 
§§ 16-24, Elisabeth Alfredsson (VT), Charlotte Daremark (KD), Birgitta Andersson (L), Fredrik 
Kvist (M), Camilla Graaf (VT), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Katrin Skatt Gåvertsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Håkan Joelsson §§ 21-29, Tor Yksnøy (SD) §§ 25-29   

Ersättare 
Yvonne Andersson (L), Per-Erik Vrang (M), Johannes Kieser (VT), Tor Yksnøy (SD) §§ 16-24, 
Jacqueline Fransén (VT), Håkan Joelsson (S) §§ 16-20, Linda Boudin (S), Jonas Storm (S), Martin 
Eriksson (M), Michaela Zabel (S)  

Tjänstepersoner 
Åsa Alvner, socialchef 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom  
Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare §§ 16-17 samt § 18 
Maud Joelsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 16-17 samt § 18 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare (via videolänk) §§ 22-23 samt §§ 27-29 

Justering 
Utses att justera: Emma Graaf (S) 

Justeringens tid:   

Peter Friberg (M), ordförande Sofie Thorsell, sekreterare

Emma Graaf (S), justerare 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 16 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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§ 17 Beslut om verksamhetsberättelse för social- 
och omvårdnadsnämnden 2022 
SON 2023/17 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse, rapport över 

avtalssamverkan och patientsäkerhetsberättelse samt att överlämna dessa till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller 
sammanfattning av året som gått med ekonomiskt utfall, nyckeltal, samt måluppfyllelse. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o anta upprättad verksamhetsberättelse för år 2022. 
o godkänna rapport över avtalssamverkan och överlämna den samma till 

kommunstyrelsen. 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad verksamhetsberättelse, 

rapport över avtalssamverkan och patientsäkerhetsberättelse samt att överlämna dessa till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/24 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för social- och omvårdnadsnämnden 2022”, 2023-02-14 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsberättelse 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2023-02-08 
✓ Verksamhetsberättelse 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 
✓ Rapport – Avtalssamverkan 2023 – social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 18 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
social- och omvårdnadsnämnden avseende januari 
år 2023 
SON 2023/18 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
- Nämnden beslutar att: 

o godkänna upprättad helårsprognos. 
o uppdra åt förvaltningen att ta fram åtgärder för att nå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för år 2023 efter januari månad. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o godkänna upprättad helårsprognos. 
o uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

- Katrin Skatt Gåvertsson (V) föreslår nämnden besluta att: 
o godkänna upprättad helårsprognos. 
o uppdra åt förvaltningen att ta fram åtgärder för att nå en budget i balans. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt Skatt Gåvertssons förslag. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/25, ”Beslut om uppföljning 

av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari år 2023”, 
2023-02-14 

✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos januari 2023”, förvaltningsekonom Ola Pettersson,  
2023-02-08 

✓ Helårsprognos januari 2023, Social- och omvårdnadsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Information om ej verkställda gynnande beslut 
tredje kvartalet 2022 
SON 2022/103 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 

2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige för 
information 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap 
§ 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller 
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte 
verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon är berättigad till kan 
kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 

beslut tredje kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/26, ”Information om ej 

verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022”, 2023-02-14 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-02-01 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 20 Beslut om godkännande av förstudie - Nya 
gruppboenden LSS 
SON 2022/221 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o godkänna upprättad förstudie nya gruppboenden LSS, 
o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen, 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras om 

byggnation av två gruppbostäder. 
o uppdra till förvaltningen att göra en förstudie inför år 2030 års behov av 

ytterligare LSS-bostäder inom hela Tidaholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie till nya LSS gruppboende i 
Tidaholms kommun. 

Tidaholms kommun bedriver stödboende och gruppboende inom LSS. År 2023 finns det i 
kommunen tre stödboende med 24 platser samt tre gruppbostäder med 18 platser. Förutom 
boende i egen regi köps fyra platser på gruppbostäder av externa aktörer. Därutöver finns det 
beslut om boende som inte har kunnat verkställas. Då behovet av platser på LSS boende ökar 
samtidigt som platser inte kan erbjudas i hemkommunen innebär det att antal platser som köps 
externt ökar, vilket innebär högre kostnader samt försvårar för de som är i behov av en LSS-
bostad och gärna vill bo på hemorten. 

År 2023 har 50 personer i kommunen beviljats boende på LSS-boende, av dem bor 44 personer i 
Tidaholm. Antal beslut om LSS-boende bedöms år 2030 vara 63 beslut och år 2034 68 beslut. 

För att verkställa beslut och kunna erbjuda boende på hemorten behöver verksamheten två nya 
gruppboenden; ett nytt gruppboende år 2024 samt ett nytt gruppboende år 2025. Förvaltningens 
bedömning är att det kommer att finnas behov av ytterligare en gruppbostad år 2030. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o godkänna upprättad förstudie nya gruppboenden LSS, 
o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen, 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras om 

byggnation av två gruppbostäder. 
- Ordföranden föreslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag och föreslår nämnden besluta 

att även uppdra till förvaltningen att göra en förstudie inför år 2030 års behov av 
ytterligare LSS-bostäder inom hela Tidaholms kommun. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
ordföranden. 

Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag om tillägg under proposition och finner att 
nämnden beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/29 ”Beslut om 

godkännande av förstudie - Nya gruppboenden LSS”, 2023-02-14 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie nya gruppboenden LSS”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2023-02-08 
✓ Förstudierapport inför projektering av nya gruppboenden LSS 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 Information om upphandling av 
verksamhetskoordinator 
SON 2023/30 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört en upphandling tillsammans med upphandlingsenheten i Skövde 
kommun. Fyra anbud från tre företag har inkommit enligt följande: 

1. Care On Demand Sociala Tjänster AB, 556993-0075 
2. Public People AB, 559207-2101 (2 st) 
3. Sandgrundet Konsult AB, 556319-0939 

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

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/30, ”Information om 

upphandling av verksamhetskoordinator”, 2023-02-14 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om tilldelning i upphandling av verksamhetskoordinator med 

kompetens inom äldreomsorg och särskilt boende”, socialchef Åsa Alvner 
 Tilldelningsbeslut, daterat 2023-01-31 
 Upphandlingsdokument, daterat 2022-11-25 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Upphandlingsenheten Skövde kommun 
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§ 22 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
SON 2023/10 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att hos folkhälsorådet ansöka om 30 367 kr för att göra om 

utomhusmiljön vid familjecentralen. 

Sammanfattning av ärendet 
Personal på familjecentralen ansöker hos folkhälsorådet om 30 367 kr för att kunna göra om 
utomhusmiljön vid Familjecentralens lokaler, då den i nuläget är i undermåligt skick. 
Arbetsmarknadsenheten har skickat en kostnadskalkyl för att genomföra arbetet. 

Enligt rutin ska ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan ansökan görs till 
folkhälsorådet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att hos folkhälsorådet ansöka om 30 367 kr för 

att göra om utomhusmiljön vid familjecentralen. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/31, ”Beslut om ansökan 

om folkhälsomedel”, 2023-02-14 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel – Utomhusmiljö Familjecentralen”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-02-01 
 Ansökan om folkhälsomedel, socialpedagog Anja Johansson, 2023-01-13 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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§ 23 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
SON 2023/29 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att hos folkhälsorådet ansöka om 60 450 kr för utbildning inom ACT. 

Sammanfattning av ärendet 
Personal i socialtjänstens öppenvårdsgrupp ansöker om 60 450 kr i folkhälsomedel för att tre 
personer inom personalgruppen ska kunna genomföra utbildning inom ACT (Acceptance 
commitment therapy). Syftet med satsningen är att kunna fortsätta erbjuda ACT både i 
förebyggande syfte och i habiliterande syfte. Målgruppen är vuxna och unga vuxna. 
 
Enligt rutin ska ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan ansökan görs till 
folkhälsorådet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att hos folkhälsorådet ansöka om 60 450 kr för 

utbildning inom ACT. 

Beslutsunderlag 
 Social och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/32 ”Beslut om ansökan om 

folkhälsomedel”, 2023-02-14 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel – Utbildning ACT”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2023-02-01 
 Ansökan om folkhälsomedel, familjebehandlare Annette Runnsjö Ljungblom, 2023-01-30 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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§ 24 Beslut om nominering inför Coompanion 
Skaraborgs årsstämma 2023 
SON 2023/36 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att nominera Ingvar Jansson (S) till ordinarie ledamot alternativt 

suppleant i styrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att fatta beslut om nomineringar inför Coompanion 
Skaraborgs årsstämma 2023. Nämnden har möjlighet att nominera ordinarie ledamöter och 
suppleanter till styrelsen, revisorer samt ledamöter i valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Peter Friberg (M) föreslår nämnden beslutar att nominera Ingvar Jansson (S) till ordinarie 

ledamot alternativt suppleant i styrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/33, ”Beslut om nominering 

inför Coompanion Skaraborgs årsstämma 2023”, 2023-02-14 
 Tjänsteskrivelse, ”Nominering inför Coompanion Skaraborgs årsstämma 2023”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-02-08. 
 Nomineringsbrev till medlemmarna 2022, Coompanion Skaraborg, 2022-02-06. 

Sändlista 
Coompanion Skaraborg 
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§ 25 Information från socialchef 
SON 2023/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om: 

- Förslag till ny organisation. 
- Under våren kommer alla som är anställda på förvaltningen få svara på en enkät om 

arbetet.  
- All personal kommer få gå en utbildning om våld i nära relation bland äldre. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 26 Information från ordförande 
SON 2022/300 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om: 

- Referensgruppen för investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende har 
haft ett möte. 

- Den 15 mars hålls det en grundutbildning för samtliga förtroendevalda. Ordföranden 
uppmanar samtliga att anmäla sig till utbildningen.  

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland angående revidering av 2023 års 
kommuntal för mottagande av nyanlända i Västra Götalands län (Dnr SON 2022/260) 

Information om rapport över synpunkter och felanmälan som inkommit till social- och 
omvårdnadsnämnden 2022 (Dnr SON 2023/25). 

Information om enkätsvar till Folkhälsomyndigheten avseende arbete enligt alkohollagen med 
tillståndsprövning och tillsyn över servering under 2022 (Dnr SON 2023/50). 

Information om beslut från kommunstyrelsen: 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/14, ”Beslut om utvärdering av kommunens hantering av 
covid-19”, 2023-01-11 (SON 2023/16) 
Kommunstyrelsen har beslutat att lägga utredningen till handlingarna. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/28, ”Information om referensgrupp för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2023-02-08 (Dnr SON 
2022/101) 
Kommunstyrelsen har beslutat att lägga informationen till handlingarna. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/30, ”Beslut om revidering av riktlinje för intern 
kontroll”, 2023-02-08 (Dnr SON 2023/44). 
Kommunstyrelsen har beslutat att revidera riktlinje för intern kontroll enligt upprättat 
förslag. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/35, ”Beslut om sysselsättningsgrad för nyanställda”, 
2023-02-08 (Dnr SON 2023/43). 
Kommunstyrelsen har beslutat att: 

o samtliga som nyanställs med tillsvidareanställning i Tidaholms kommun från och 
med 2023-03-01 ska anställas på heltid. Enstaka undantag kan finnas utifrån 
uppdrag och verksamhetens behov, i dessa fall ska samråd ske med 
kommunledningsförvaltingen innan anställning. 

o formerna för hur befintliga tillsvidareanställningar i Tidaholms kommun inte längre 
ska omfattas av möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad ska arbetas fram av 
kommunledningsförvaltningen under år 2023. 
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Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2023/4, ”Beslut om besvarande av motion om gående 
skolbuss”, 2023-01-30 (Dnr SON 2022/68) 
Kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2023-02-28”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2023-02-20. 
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§ 28 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 747-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 5072-22 

Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3444-22 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-02-28”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2023-02-21 
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§ 29 Information om delegationsbeslut 
SON 2023/14 

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 2023-01-01 – 2023-01-31. 
• Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2023-01-01 – 2023-01-31. 
• Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 

2023-01-01 – 2023-01-31. 
• Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 

2023-01-01 – 2023-01-31. 

Information om övriga delegationsbeslut: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Tillfälligt 
serveringstillstånd 
för slutet sällskap 
– bifall 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

6.2.2 2022-11-14 TIS-2022-605 

Beslut om 
erinran 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

6.3.3 2022-11-23 TIS-2022-652 

Tillfälligt 
serveringstillstånd 
för allmänheten 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

6.2.1 2022-11-25 TIS-2022-613 

Godkänna 
serveringslokal 
vid catering 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

6.1.4 2022-12-09 TIS-2022-727 
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Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om förslag 
om revidering av 
datum för 
projektering 
SÄBO fas 1 

Peter Friberg 

Ordförande 

 2023-02-07 SON 
2022/101 

 

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

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2023-02-28”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2023-02-21 
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