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 Dnr 2022-000005 700 

SN § 60 Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- välja Iren Lundberg till mötets justerare. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000006 700 

SN § 61 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- godkänna dagordningen med tillägg om ärende under övrigt, ”initiativärende fast 

omsorgskontakt”. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000007 700 

SN § 62 Information från socialchef och 

ordförande 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen från socialchef och ordförande. 

Ärendet 

På socialnämndens sammanträden kommer ledamöterna informeras om: 

- KPR 

- Folkhälsorådet 

- Samrådsgruppen 

- Lex Sarah  

- Lex Maria 

- GVS12  

- Samrådsgruppen 

- Funktionshinderrådet 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000070 730 

SN § 63 God och nära vård processledare  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- att notera informationen från processledaren Åsa Grenabo och lägger den till 

handlingarna 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000017 700 

SN § 64 Rapporter 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendet 

Sedan mitten av april har 4st vårdtagare stått i kö. Samtliga förväntas kunna verkställas 

under maj månad.   

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Kösituation 2022  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000029 710 

SN § 65 Ekonomisk rapport 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Anta ekonomiska rapporten för tertial 1 2022 och lägga den till handlingarna   

Ärendet 

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med helårsprognos om – 8,5 mnkr. 

I utfallet är medräknat av staten kompenserade sjuklönekostnaden för januari till mars 

med 1,5 mnkr.  

I prognosen är statliga stimulansmedel inkluderade med 13,5 mnkr. Efter februari månads 

utfall redovisade nämnden ett underskott om -10,3 mnkr och då var endast 5,9 mnkr av de 

statliga stimulansmedlen medräknade.  

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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 Dnr 2022-000066 700 

SN § 66 Verksamhetsrapport 2022 tertial 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. anta rapporten verksamhetsuppföljning tertial 1 samt 

2. lägga den till handlingarna 

Ärendet 

Socialförvaltningen upprättar en verksamhetsuppföljning tertialvis med syfte att underlätta 

styrning och ledning av verksamheterna för socialnämnden. Verksamhetsuppföljningen 

ska också kunna användas i prognosarbetet som ett stöd för chefer och ekonom inom 

förvaltningen.  

Tertialrapporten tillsammans med ekonomirapporten ger en helhetsbild av förvaltningen 

för att kunna se goda och avvikande resultat för vidare åtgärder. 

Denna rapport avhandlar verksamhetsuppföljning tertial 1 (jan-april 2022). 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport Tertial 1 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000065 760 

SN § 67 Ej verkställda beslut 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- 1.  anta rapporten om ej verkställda beslut,  

- 2.  översända rapporten till kommunstyrelsen samt  

- 3.  översända rapporten till kommunrevisionen 

Ärendet 

Socialnämnden ska enligt LSS, SoL och kommunallagen lämna uppgifter till  

kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna. Uppgifterna  

ska innehålla hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och enligt 9 § LSS som  

inte har verkställts inom tre månader alternativt verkställts men avbrutits och inte åter  

verkställts inom tre månader.   

Nämnden ska fortsätta rapportera ej verkställda beslut fram till dess att beslutet verkställts  

eller av annan anledning avslutats.  

Som konsekvens av ej verkställda beslut kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) hos  

förvaltningsrätten ansöka om utdömande av en särskild avgift.   

Denna rapport avhandlar ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 januari - mars 

Beslutsunderlag 

Rapport ej verkställda beslut  

Beslut delges 

Diariet 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000035 700 

SN § 68 Habiliteringsersättning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- rekvirera nedanstående statsbidrag; 

o Habiliteringsersättning, 475 409 kr 

o Att ändra tidigare gällande riktlinje för vilka som ska bedömas erhålla 

habiliteringsersättning till att gälla samtliga deltagare inom daglig verksamhet med beslut 

enligt LSS 9:10 § 

Ärendet 

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som 

deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån 

deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 

Fördelning för Tibro 2022 är 475 409 kr. 

Idag har Tibro en budgeterad dagpenning som innebär 10 kr/timma vilket ger en prognos 

på ca 200 000 kr. 

Socialförvaltningen har möjlighet att höja dagpenningen till 20 kr /timma under 2022, dock 

finns inga garantier för fortsatta medel under kommande år vilket skulle innebära en 

minskning av dagpenningen redan under 2023. Användning av alla medel skulle då ske. 

Idag finns ca 16 personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 9:10 som deltar i 

aktiviteter inom verksamheten som inte bedömts som sysselsättning för att erhålla 

habiliteringsersättning. Dessa personer deltar i verksamheten men inte med produktiva 

sysslor.  

För att stimulera alla med beslut om daglig verksamhet till ett högre deltagande bör inte 

nivån på syssla vara avgörande för habiliteringsersättningens utbetalning utan närvaro i 

verksamheten. 

Omvärldsanalys bland närliggande kommuner så som Karlsborg och Skövde visar att det 

är deltagandet i verksamheten som avgör utbetalning av habiliteringsersättning. 

Därmed föreslås att samtliga med beslut om daglig verksamhet får erhålla del av 

habiliteringsersättningen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000038 700 

SN § 69 Avtal - kvinnohuset Tranan 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Ingå i avtal med Kvinnohuset Tranan 

Ärendet 

Tibro kommun har tidigare ingått i avtal med Kvinnohuset Tranan men valde 2019 att 

säga upp avtalet. Idag har verksamheten förutom kvinnojour, även verksamhet i form av 

samtalsmottagning för personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation samt 

verksamhet i preventivt syfte med utbildningar och föreläsningar.  

Kvinnohuset Tranan har också verksamhet där man tillsammans med hyresvärdar i länet 

jobbar för att våga se våldet, uppmärksamma det och agera mot det.   

Verksamheten har öppet dygnet runt, alla dagar om året. 

Utväg som också finns, har en verksamhet som bygger på samtalsformer i grupp och 

enskilt, dom kan också erbjuda utbildningar och kompetenshöjande insatser. Utväg 

Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation. 

Samverkande myndigheter är Hälso- och sjukvården, Polisen, Kriminalvården och 

Åklagarmyndigheten samt socialtjänsten i Skaraborgs samtliga 15 kommuner.  Tibro 

kommun har möjlighet att nyttja Utvägs insatser.  

Verksamheten har endast öppet dagtid, vardagar. 

Med en kommande socialtjänstlag som trycker på att ett förebyggande arbete ska finnas i 

kommunerna blir en överenskommelse med kvinnohuset Tranan en kompletterande 

insats för att tillgodose det förebyggande arbetet mot våld i nära relation. 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse 

Verksamhetsberättelse 2021 

Prislista 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000057  

SN § 70 Uppsägning av hyresavtal trapphuset 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- säga upp hyresavtalet för Trapphuset. Uppsägning sker efter socialnämndens protokoll 

justerats.  

Ärendet 

Förvaltningens verksamhet Trapphuset används idag inte som verksamhet. En boende 

finns i lokalerna men har en vräkning utmätt som kommer verkställas inom snar framtid. 

Myndighetsavdelningen påtalar att framtida behov inte finns för den typen av verksamhet 

då insatser kan verkställas på annat sätt med ex boendestöd i egen bostad. 

Personalgruppen som tidigare haft anknytning till Trapphuset är minskad och idag 

kvarstår två personal som kopplats till Tiljans verksamhet då vårdbehovet för en brukare 

ökat. 

Kostnaden för hyra uppgår till 271 000:- /år 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000069 730 

SN § 71 Riktlinje vårdpreventivt arbete 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- anta Riktlinje vårdpreventivt arbete samt 

- riktlinjerna gäller direkt efter nämndens beslut 220601 

-  uppföljning ska ske om 6 månader 

Ärendet 

Riktlinje vårdpreventivt arbete ska ge ett konkret stöd till verksamheten för att 

systematiseras det vårdpreventiva arbetssättet på individnivå, detta för att bedriva 

systematiskt patientsäkerhetsarbete och säkerställa patientsäker vård. 

Riktlinje vårdpreventivt arbete ska vara ett konkret stöd för att säkerställa att kommunen 

som sjukvårdshuvudman och som vårdgivare planerar, leder och kontrollerar 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård uppfylls. Detta genom att 

följa och använda sig av de olika resultaten från individnivå till övergripande nivåer 

Yrkande under sammanträde 

Ulf Lindström (SD) yrkar på att lägga till, att uppföljning ska ske om 6 månader.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan till socialnämnden om arbetsutskottets förslag ska bifallas och 

sedan om Ulf Lindströms (SD) tilläggsyrkande. Ordförande finner att socialnämnden 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt lägger till Lindströms tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje vårdpreventivt arbete 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2021-000193 730 

SN § 72 Avtal hälsosjukvårdsavtalet 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- rekommendera kommunfullmäktige att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande överenskommelser. 

Ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland, 

reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet 

uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 

överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer 

krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är 

navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att 

patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån 

sina förutsättningar och preferenser. Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den 

omställning som sker och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Socialnämnden har tillsammans med Barn och utbildningsnämnden, lämnat synpunkter 

på remissen till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal. Detta redogjordes 14 december 2021, 

påskrivet av socialnämndens ordförande därefter anmäldes delegationsbeslutet till SN 

januari 2022. Hälso- och sjukvårdsavtalet har efter att inkomna remissyttranden beaktats, 

återigen inkommit till kommunen, men nu för att antas. 

Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet den 24 

februari 2022 och rekommenderade respektive huvudman att besluta anta avtalet. 

Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar också kommunerna i Skaraborg att anta 

reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, efter beslut i 

Direktionen den 11 mars 2022. 
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Utredning 

Socialförvaltningen anser att det reviderade Hälso-sjukvårdsavtalet med tillhörande 

överenskommelser är välskrivet och tydligt utifrån Hälso-sjukvårdslagen och 

personcentrerat förhållningsätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. 

Socialförvaltningen föreslår därav att socialnämnden ställer sig bakom det. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Socialnämnden, 2022-04-29 

Missiv – Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelse 

Förslag – Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund, 2022-03-11  

 

Beslut delges 

Diariet 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2022-000073 730 

SN § 73 Färdplan - Strategi för god och nära vård  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- rekommendera kommunfullmäktiga att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god 

och nära vård 

Ärendet 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra 

Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att 

vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i 

omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen 

och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 

Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi 

gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 

och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 

behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 

genomförande. Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar färdriktningen. 

Socialnämnden har tillsammans med Barn och utbildningsnämnden, lämnat synpunkter 

på remissen till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal. Detta redogjordes 14 december 2021, 

påskrivet av socialnämndens ordförande därefter anmäldes delegationsbeslutet till SN 

januari 2022. Färdplanen har, efter att inkomna remissyttranden beaktats, återigen 

inkommit, men nu för att antas av berörda kommuner. 

Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i Skaraborg att anta 

Färdplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen 2022-05-02 

Förslag, Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Missiv, Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
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Beslut delges 

Diariet 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2020-000254  

SN § 74 Förstärkt brandskydd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

-       Införa intagningsstopp till Allégården från och med 1 juni 2022 samt 

-       ge förvaltningen i uppdrag att till augusti sammanträdet återkomma med förslag till 

genomförandeplan kring förstärkta brandskyddet på Allégården. 

Ärendet 

Utifrån tidigare anmärkningar på brandskydd från RÖS i Allégården gällande 

avdelningarna Syrenen, Tulpanen, Violen och Rosen och har AB Tibrobyggen tagit fram 

ett projektupplägg som bygger på samverkan mellan entreprenörer, AB Tibrobyggen och 

Tibro kommun som hyresgäst.  

Enklare åtgärder är redan genomförda, följande kvarstår: 

- installation av ny boendesprinkler i Syrenen 

- tätningslister mot brandgaser i dörrar till boenderum 

- förstärka ventilationsbrandskyddet 

- förstärka brandskydd i tak över WC, hall samt klädkammare i boenderum 

Genomförande 

Genomförandet planeras i nära samarbete med verksamhetens företrädare. Planeringen 

är att genomförandet sker i fyra etapper, där varje etapp motsvarar en avdelning. 

Installationsarbete kommer att samplaneras med verksamheten.  

Åtgärderna som måste genomföras kommer att innebära evakuering av samtliga boende i 

varje avdelning under ombyggnadstiden för varje etapp. Tibro kommun ansvarar för 

hyresgästens enskilda godkännande och evakuering av sina hyresgäster. 

Då det är fullt i dagsläget inom våra SÄBO så måste förvaltningen införa ett 

intagningsstopp från och med 1 juni 2022.  

Tidsplanen är med början av ombyggnation hösten 2022 och beräknas pågå under hela 

2023.  

Kostnad 
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Projektkostnaden faktureras i ett tilläggsavtal med 10 års annuitet och kalkylräntan 6%, 

vilket beräknas ge en tilläggshyra på cirka 681 000 kr/år. Tilläggsavtalet läggs till 

nuvarande lokalhyresavtal.  

Ovanstående beräknad tilläggshyra innehåller endast ombyggnadskostnader, ej några 

verksamhetskostnader som flyttning, nedsättning av hyra eller andra 

verksamhetskostnader i samband med ombyggnaden.  

Om evakuering inte kan genomföras etappvis, får projektet se över möjligheten till andra 

genomförandelösningar. Detta kan då 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000071 700 

SN § 75 Ansökan BRIS 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Avslå ansökan i sin helhet  

Ärendet 

Bris – Barnens rätt i Samhället ansöker om föreningsbidrag å 2021 med 25 000 kr. 

BRIS är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga och erbjuder 

professionellt samtalsstöd via chatt, mail och telefon varje dag, året runt 

till alla barn upp till 18 år. Oavsett vilken kommun ett barn eller ungdom 

bor i kan alla barn och unga få ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd 

av en utbildad kurator. 

Yrkande under sammanträde 

Mikael Faleke (M) yrkar på att bevilja bidrag med belopp om 15000 kr. Kjell Hultsten (KD) 

ställer sig bakom Mikael Falekes yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om ansökan ska avslås eller bifallas. Ordförande finner att 

socialnämnden avslår ansökan om bidrag. Omröstning begärs. 

Omröstning 

   

Omröstning Ja Nej 
Jan Hanna (S) X   

Mikael Faleke (M)   X 

Peter Söderlund (L) X   

Susanne Johansson (S) X   

Agneta Olsson (S) X   

Carola Sundvall (C) X   

Iren Lundberg (SD) X   

Ann-Christine Frendegard 
Sörensen (SD) X   

Kjell Hultsten (KD)   X 

Ja = avslag Nej= bifalla ansökan om 15000 kr.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommer från BRIS  

Årsberättelse 2020 BRIS  

Budgetprognos 2022-2023 BRIS 

Långsiktig plan 2021-2025 

Stadgar  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000012 700 

SN § 76 Förteckning inkomna meddelanden 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera inkomna meddelanden till och med 3 maj 2022 

Ärendet 

Verksamhetsberättelse 2021 Barnahus 

Verksamhetsberättelse 2021 familjerådgivningen 

Brottsofferjouren verksamhetsåret 2021 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2021 Barnahus 

Statistik Barnahus 

Protokollsutdrag socialnämnden Skövde 

Verksamhetsberättelse 2021 familjerådgivningen 

Kommunstatistik 

Protokollsutdrag socialnämnden Skövde  

Brottsofferjouren verksamhetsåret 2021  

  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 700 

SN § 77 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Det finns inga delegationsbeslut att notera. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000011 700 

SN § 78 Inkomna domar 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera inkomna domar till och med 3 maj 2022 

Ärendet 

1 dom har inkommit sedan senaste socialnämnden. 

Domen avser bostad särskild service enligt LSS 9:9. På föregående socialnämnd 

informerades ledamöterna om ett ärende där domstolen beslutade om inhibition i ett 

verkställande av återtagande av beslut enligt LSS 9:9. Domstolen har nu beslutat i 

ärendet och upphäver socialnämndens beslut om återtagning av beslutet.  

Beslut om insats enligt LSS som fattades i ärendet 2015 alltjämt gäller. Domstolen anser 

att det inte framgår av utredningen något konkret exempel på där förändrade förhållanden 

i brukarens förmågor som gör att hen inte ska bo kvar i LSS-bostaden och därför gäller 

fortfarande beslutet om LSS- bostad som fattades 2015. 

Beslutsunderlag 

Domar 2022  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 700 

SN § 79 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att notera arbetsutskottets protokoll från 2022-05-10 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

SNAU protokoll 2022-04-05 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000008 700 

SN § 80 Övrigt  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera inkommen initiativärende och lämnar över ärendet till förvaltningen för 

hantering. 

Ärendet 

Liberalerna genom Peter Söderlund (L) har inkommit med ett initiativärende gällande fast 

omsorgskontakt.  

Skrivelsen lämnas över till förvaltningen för vidare hantering.     

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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