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 Dnr 2022-000005 700 

SN § 30 Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- välja Susanne Johansson till mötets justerare. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000006 700 

SN § 31 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- godkänna dagordningen 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000007 700 

SN § 32 Information från socialchef och 

ordförande 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen från socialchef och ordförande. 

Ärendet 

På socialnämndens sammanträde informerade socialchef och ordförande om: 

- Pandemiläget 

- Läget kring mottagande av eventuella flyktingar 

- Socialchefsdagar 

- Avtal kvinnohuset Tranan 

- Östra Sjukvårdsnämnden 

 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000017 700 

SN § 33 Rapporter 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera informationen och lägga den till handlingarn 

Ärendet 

Enligt beslut av socialnämnden ska kösituationen följas upp varje månad och redovisas till 

socialnämnden 

Under februari 2022 har inga personer varit i kö för särskilt boende. Besluten fördelas 

omgående och verkställs snarast. Det finns inga lediga lägenheter förrän från 1 mars 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Kösituation 2022  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000029 710 

SN § 34 Ekonomisk rapport 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera rapporten och lägga den till handlingarna 

Ärendet 

Enligt internkontrollplan 2022 ska förvaltningen redovisa en ekonomisk lägesrapport för 

utfallet för januari-februari månad samt prognos för året. Prognosen i februari pekar mot 

ett underskott med 10 287 tkr. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport januari-februari 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000030 710 

SN § 35 Taxor och avgifter 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Anta taxor och avgifter för 2022. Avgiftsåret löper från och med 1 maj till 30 april. 

 

Reservationer 

Åse Nicklasson (SD) och Ulf Lindström (SD) reserverar sig.l 

Ärendet 

Taxor och avgifter regleras årligen och ändras främst utifrån index och prisbasbelopp. 

Under 2019 genomfördes en stor genomgång av ekonomiska rapporter för att få fram 

självkostnadspriser för taxor och avgifter. Från och med 2020 har vi utgått från dessa 

grundsiffror och räknat upp dem enligt schabloniserade löneökningar samt indexhöjningar. 

December 2021 fattade regeringen beslut om att höja minibeloppet och bostadstillägg mer 

än vad som tidigare beslutats om. Detta är för att stärka ekonomiska situationen för den 

grupp pensionärer som med hänsyn till inkomster och bostadskostnader har små 

ekonomiska marginaler. I själva verket innebär höjningen ca 200 kr för ensamstående och 

100 kr för sammanboende. 

Yrkande under sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) yrkar på återremiss av matkostnaden med avsikt om att ge 

förvaltningen i uppdrag att omvärldsbevaka kostnadsnivåer i andra kommuner.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras under sammanträdet. Ordförande 

finner att ärendet avgörs under sittande sammanträde samt finner att socialnämnden 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2022  

Beslut delges 
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Diariet 

Avgiftshandläggare 

IT-samordnare 

___________________ 
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 Dnr 2022-000028 700 

SN § 36 Kvalitets- patientsäkerhetsberättelse 2021 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Anta berättelsen 

Ärendet 

Syftet med kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse är att öppet och tydligt för alla redovisa 

strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Socialförvaltningen har beslutat att 

upprätta en gemensam kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse utifrån berörda 

lagstiftningar inom hela socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Rapport: Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut delges  

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000044 730 

SN § 37 Ansökan återhämtningsbonus - statliga 

medel 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

1. Ansöka om statsbidragen hos Socialstyrelsen för verksamhetsåret 2022. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att underteckna ansökan.   

 

Ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till 

regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för 

personer inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende 

omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget ära att stärka förutsättningarna för ett 

hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. 

Nytt för 2022 är att kommunerna kan söka specifikt för projekt som leder till att minska 

eller ta bort delade turer inom äldreomsorgen. 

Regioner och kommuner kan nu söka medel för kostnader som uppstår 2022. Medel 

betalas ut under våren 2022 och kan användas tom 31 december 2022. 

Tibro socialförvaltningen sökte dessa medel även för 2021, där all personal inom vård och 

omsorg gick på handledning/debriefing, utifrån att arbeta inom äldreomsorgen under en 

pandemi. 

För 2022 avser förvaltningen att söka medel för insatser om återhämtning, fortbildning och 

handledning för alla yrkeskategorier. 

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2022 är 1 290 800 000 kronor.  

347 690 000 kronor ska fördelas för hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt 

bestämmelserna i förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart 

arbetsliv inom vård och omsorg.  

643 110 000 kronor ska fördelas för verksamhet i äldreomsorgen i enlighet med 

förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och 

omsorg.  
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300 000 000 kronor ska fördelas till kommuner för att minska eller ta bort delade turer 

inom äldreomsorgen enligt bestämmelserna i förordningen (2021:313) om statsbidrag för 

att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 

Totalbelopp att söka för hälso-och sjukvårdsverksamhet 

190 000 sek 

Totalbelopp att söka för verksamheten inom äldreomsorgen 

1 353 000 sek 

Totalt = 1 543 000 sek 

 

Beslutsunderlag 

Socialstyrelsen: Anvisningar föra att ansöka om statsbidrag för 2022 föra att främja ett 

hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 

Beslut delges 

Diariet 

Socialstyrelsen 

Verksamhetschef VO 

___________________ 
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 Dnr 2021-000194 730 

SN § 38 Redovisning av undersökningen föranledd 

av motionen om att skydda våra äldre 

bättre 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av undersökningen.   

Ärendet 

En motion om att skydda våra äldre bättre har inkommit från Mikael Faleke (M). 

Motionären skriver bland annat att spridningen av Covid-19 nu tar ny fart och att 

Folkhälsomyndigheten konstaterar att smittan tar sig in på fler och fler äldreboenden. 

Motionären skriver vidare att det är allvarligt om man inte kan känna sig trygg, utan 

riskerar att smittas av en potentiellt dödlig sjukdom när man har insatser från Tibro 

kommun och föreslår därför följande: 

- att fortsätta uppmuntra all personal att vaccinera sig,  

- att skyndsamt undersöka möjligheten att tillfälligt omplacera icke vaccinerade så     

att de inte jobbar brukarnära inom socialförvaltningens verksamheter. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 30 september 2021 att överlämna motionen 

till socialnämnden för beredning. Nämnden svarade att de ansåg det vara en självklarhet 

att fortsätta uppmuntra och möjliggöra för personal att vaccinera sig. 

Nämnden var också positiv till att undersöka möjligheten att tillfälligt omplacera icke 

vaccinerad personal, eftersom det är en väldigt aktuell fråga. En sådan undersökning 

skulle innebära belysning av fakta, lagkrav, andra myndigheters rekommendationer samt 

en omvärldsbevakning. Detta för att utröna för- och nackdelar med förslaget, 

konsekvenser samt om är möjligt att genomföra. Socialnämnden föreslog därför 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2021: 

- att bifalla motionen, 

- att socialnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att tillfälligt omplacera 

icke vaccinerad personal inom socialförvaltningens verksamheter,  

- att uppdraget ska redovisas till socialnämnden under första kvartalet 2022. 

Socialnämnden har därefter även att fatta de beslut som krävs i frågan. 
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Undersökning 

Det finns en viss möjlighet inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt att tillfälligt 

omplacera icke vaccinerad personal, men utifrån gällande lagar och vägledning från 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kan arbetsgivaren inte fatta generella beslut om 

att omplacera ovaccinerad personal.  

Om det av verksamhetsskäl, utifrån patientsäkerhet och smittskyddskrav, krävs att enbart 

vaccinerad personal arbetar med berörd/berörda vårdtagare kan arbetsgivaren besluta 

om att ge ovaccinerad medarbetare tillfälliga arbetsuppgifter. I särskilda fall kan det bli 

aktuellt med stadigvarande förflyttning av personal som inte är vaccinerad. Eftersom en 

sådan åtgärd är att betrakta som ingripande bör arbetsgivaren först undersöka om det är 

möjligt att på annat sätt åstadkomma att de sköraste patienterna eller brukarna vårdas av 

vaccinerad personal.  

I SKR:s beskrivning kan ett krav på vaccinerad personal typiskt sett avse viss avancerad 

specialistvård med extra smittokänsliga patienter, för tidigt födda barn eller liknande 

vårdsituationer där krav på vaccination är absolut nödvändigt. 

Det är viktigt att bedömningarna avseende inom vilken typ av verksamhet och i vilka 

situationer som vaccinationskrav skulle anses befogat görs utifrån förutsättningarna i varje 

enskilt vårdtagarfall och inte avser generella beslut som omfattar stora personalgrupper 

med varierande förutsättningar. Det är vidare angeläget att bedömningarna görs utifrån 

medicinsk kunskap och erfarenhet. Vägledning saknas dock då detta är en ny oprövad 

situation där det saknas tydlig praxis. 

Med hjälp av rekommendationerna från SKR, riktlinjer från Vårdhygien Västra Götaland 

och Smittskydd Västra Götaland har socialförvaltningen i Tibro tagit fram åtgärder för att 

skydda vårdtagare som löper störst risk för allvarlig sjuklighet och att avlida i Covid-19: 

 

Samtlig vård- och omvårdnads/omsorgspersonal oavsett vaccinationsstatus: 

- arbetar efter basala hygienrutiner och ska vara följsamma till lokala rutiner som är 

baserade på Vårdhygiens Västra Götalands riktlinjer för att förhindra smittspridning av 

Covid-19  

- erbjuds fortlöpande att vaccineras enligt FHM senaste rekommendation, på arbetstid, 

oavsett vaccinationsstatus. Det vill säga detta kan gälla dos 1 och 2 och påfyllnadsdoser.   

 

Patienter, vårdtagare /brukare som erhåller nära vård och omsorg inom 

socialförvaltningens verksamheter och som bedöms vara extra smittkänsliga, nedsatt 

immunförsvar och löper större risk för sjuklighet och att avlida i Covid-19: 
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- Bedömningarna görs utifrån medicinsk kunskap och erfarenhet, det vill säga av 

patientansvarig läkare. Är patient, vårdtagare/brukare av läkare bedömd att vara extra 

smittokänslig skall riskbedömning utföras av ansvarig enhetschef gällande ovaccinerad 

vård- och omsorgspersonal. Utifrån riskbedömningen vidtar ansvarig enhetschef åtgärder 

gällande ovaccinerad personal, vilket kan innebära att ställa frågan om vilka medarbetare 

som är vaccinerade och därefter leda och fördela arbetet så att endast fullvaccinerad 

personal utför insatser hos individen. 

 

Ovanstående åtgärder gäller från och med den 8 november 2021 inom Tibro kommuns 

socialförvaltning. 

Det sker inte någon generell omplacering av ovaccinerad personal i någon av våra 

grannkommuner Skövde, Töreboda, Karlsborg eller Hjo.  

Det bör även nämnas att Folkhälsomyndigheten har skickat en hemställan till regeringen 

om att Covid-19 inte längre ska vara en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Om den 

klassificeringen tas bort så blir Covid-19 en i raden av många andra sjukdomar som det i 

normalfallet inte krävs att personalen ska vaccinera sig mot. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna denna redovisning 

av undersökningen. Därtill ser förvaltningen inte att det finns något behov av ytterligare 

politiska beslut i frågan. Förvaltningen avser att fortsätta arbeta enligt de 

rekommendationer och riktlinjer som finns från myndigheter och arbetsgivarorganisationer 

(SKR) när det gäller tillfällig omplacering av ovaccinerad personal.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivning socialförvaltningen 2022-02-21 

Kommunfullmäktiges beslut (KF § 192) om bifall till motionen, 2021-12-20 

Motion om att skydda våra äldre bättre, 2021-09-24 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000031 710 

SN § 39 Ove Larssons stiftelse - redovisning av 

utdelning 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

Notera informationen och lägga den till handlingarn 

Ärendet 

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att inkomma med årlig redovisning 

av utbetalda medel. Styrelsen beslutade om utdelning under 2021 om 46 000 kr fördelat 

på 21 personer 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000012 700 

SN § 40 Förteckning inkomna meddelanden 2022 

Beslut 

Socialnämnden noterar att: 

Inga inkomna meddelanden finns. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 700 

SN § 41 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Socialnämnden noterar att: 

- Inga delegationsbeslut har fattats sedan 21 februari 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000011 700 

SN § 42 Inkomna domar 2022 

Beslut 

Socialnämnden noterar att: 

- Inga inkomna domar finns för februari 2022 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 700 

SN § 43 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att notera arbetsutskottets protokoll från 2022-03-08 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

SNAU protokoll 2022-03-08 

 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000008 700 

SN § 44 Övrigt  

Beslut 

Det finns inga övriga frågor att notera. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 

 


