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 Dnr 2022-000005 700 

SN § 95 Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- välja Agneta Olsson till mötets justerare. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000006 700 

SN § 96 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- godkänna dagordningen 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000007 700 

SN § 97 Information från socialchef och 

ordförande 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen från socialchef och ordförande. 

Ärendet 

På socialnämndens sammanträden informerades ledamöterna om: 

- Sommaren 

- Ny IT-samordnare påbörjar sin tjänst 5 september, Malin Ulfenborg 

- Avtal med Grön Arena är på gång.  

- Träff med revisorer 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000029 710 

SN § 98 Ekonomiska åtgärder 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera rapporten och lägga den till handlingarna 

- Ge förvaltningen i uppdrag att till Socialnämndens sammanträde i oktober redogöra för 

åtgärdsförslag för budget i balans. 

Ärendet 

Enligt internkontrollplan 2022 ska förvaltningen redovisa en ekonomisk lägesrapport för 

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

underskott med 18 595 tkr.  

Socialnämnden startade 2022 med ett underskott. Det fanns inget utrymme för 

oförutsedda kostnader. Vid delårsuppföljningen tertial 1 prognostiserade nämnden ett 

underskott mot budget med 8,5 miljoner kronor.  

Socialnämnden har stora utmaningar. Det har varit nödvändigt att vidtaga åtgärder utan 

att äventyra patientsäkerhet, rättssäkerhet och kvalitén i verksamheterna.  

Under första halvåret har nämndens verksamheter belastats med en kraftigt ökande 

vårdtyngd, framförallt inom hemvården. En stor del av underskottet beror på ökade 

kostnader inom vård och omsorg. Heltidsresan påverkar underskotten och efterfrågan av 

hemtjänstinsatser och hemsjukvård har ökat. Många av brukarna är multisjuka och för att 

garantera brukarens och personalens säkerhet, krävs tidvis dubbelbemanning.  

Nya brukare med omfattande omvårdnadsbehov inom bland annat LSS barn och 

personlig assistans har ökat, vilket innebär högre kostnader för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport januari-juli 

Beslut delges 

Diariet 

Ekonomienheten 

___________________ 
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 Dnr 2022-000103 740 

SN § 99 Analys behov av platser gruppbostad LSS 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Avbryta pågående förhandling av hyra gällande Hagagatan 

- Ge uppdrag till Socialförvaltningen att tillsammans med andra berörda parter 

påbörja översyn av möjlighet till uppförande av gruppbostad i egna lokaler 

- Genomföra revidering av behovsanalys som upprättades 2021 

Ärendet 

Förvaltningen har under 2021 flyttat ur lokalerna på Hagagatans gruppbostad och 

tillsammans med representant från Samhällsbyggnads påbörjat en förhandling med 

fastighetsägare MODB nr 1 Kommanditbolag för fortsatt hyra, renovering och skötsel av 

Hagagatans gruppboende. 

Boendet kommer stå färdigt under 2023. 

Under 2021 gjordes också en behovsutredning av LSS-boenden med en beskrivning av 

nuläge och framtida behov. I analysen beskrivs en framtid med ett känt behov av platser 

för beslut om gruppbostad. Dels ett inflöde av kommande generation, men också 

personer som idag bor hemma hos föräldrar. Man analyserar också ett utflöde från 

kommunens boendeplatser. Det kända in- och utflödet av boende under åren 2021-2026 

är 4 in och 4 ut.  

Man beskriver en situation där det idag inte finns någon kö. En plats, gruppbostad köps av 

privat utförare.   

Analysen konstaterar också att med ett avvecklande av Hagagatan får kommunen ett 

högre antal platser i boendeformen, bostad med särskild service än traditionella platser på 

gruppbostad, vilket är en trend som avviker från hur det nationellt ser ut. 

Analys av läget våren 2022 

Förvaltningen har fortfarande inga gynnande beslut som ska verkställas. Inflödet av 

framtida generation bedöms idag inte komma förrän om tidigast 15 år då de barn som 

idag är kända i verksamheten Gärdsmygen når en ålder för eventuell flytt från hemmet. 

Det finns ett antal unga personer som har insatsen elevhem beviljat i samband med 

gymnasiestudier men där finns inget som tyder på ett behov av gruppbostad i framtiden. 

Personer som idag bor hemma med föräldrar uppgår till 4 personer och befinner de sig i 

åldersspannet 26-59 år. Av dessa görs idag bedömningen att om behov av annat boende 
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kommer i framtiden kan det vara aktuellt med både särskilt boende enligt SoL 

(socialtjänstlagen), bostad med särskild service enligt LSS, egen bostad med stöd och 

eventuellt en person i behov av gruppbostad. Den person som kommunen köper plats för 

har inte intentionen att flytta tillbaka till Tibro kommun. Personen planerar att skriva sig i 

nuvarande kommun och söka insatsen gruppbostad i aktuell kommun. Ytterligare en 

extern placering har under 2022 gjorts för den person som kommunen verkställt i egen 

regi med verksamheten Fjärilen. Efter hård kritik från IVO (Inspektionen för vård och 

omsorg) stängdes verksamheten och personen beviljades gruppbostad med annan 

utförare. Denna person är i dagsläget inte aktuell för att återta boende i kommunens egen 

regi. 

Framtid lagstiftning 

Det har under flera år funnits intentioner att göra en översyn av LSS (lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) och en del i detta är att möjligheten att söka 

kommunal assistans försvinner och Försäkringskassan blir enda instans för prövning av 

insatsen personlig assistans. Hur genomförandet av en sådan förändring kommer ske är i 

dagsläget inte färdigt, dock är det troligt att Försäkringskassan successivt kommer att 

ompröva de kommunala besluten men med ett tidsperspektiv på flera år.  

Lagförslaget är tänkt att träda i kraft 1 januari 2023. 

Tibro kommun har idag ett tiotal ärenden med beviljad personlig assistans med 

kommunalt beslut. Inom vilken tidsram dessa kommer bli omprövade av 

Försäkringskassan är oklart. Likaså vilket beslut som kommer fattas av 

Försäkringskassan i respektive ärende. Detta kan innebära att Tibro kommun i framtiden 

kommer få personer som idag är beviljade kommunal assistans men med 

Försäkringskassans prövning kommer troligen att få ett avslagsbeslut. Dessa personer 

kan bli aktuella för annan insats enligt LSS.  

Analys behov  

Kostnaden för att öppna Hagagatan igen har för 2023 beräknats på halvår och med en 

personalkostnad på ca 1,2 mk, tillkommer gör hyreskostnaderna som i dagsläget inte är 

färdigförhandlade men en kraftig hyresökning är förväntad. Budget för hyra var beräknad 

2021 till ca 490 000:- Den totala kostnaden för Hagagatan var 2,9 mk för 2021. 

Då Tibro kommun idag inte har någon kö till gruppbostad samt att ett förväntat inflöde är 

osäkert bland de personer som är kända i kommunen, föreligger inte ett akut behov av 

platser på gruppbostad under de närmaste åren. 

Dock föreligger en osäkerhet utifrån aspekten att Försäkringskassans prövning kommer 

ge avslag på idag beviljad kommunal assistans. Dessa ärenden kommer inte vara 

prövade och beslut fattat under 2023 utan kommer med stor sannolikhet att ta flera år 
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innan Försäkringskassan prövat alla och möjligheten till överklagande genomförts från 

varje individ. 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

Enhetschef FN 

Verksamhetschef IFO/FN 

___________________ 
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 Dnr 2020-000254  

SN § 100 Uppföljning förstärkt brandskydd- 

Allégården 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna samt,  

- häva första att-satsen i beslut från SN 2022-05-23 § 68 avseende intagningsstopp på 

Allégården. 

Ärendet 

2019 utförde RÖS (räddningstjänsten östra Skaraborg) en brandtillsyn av alla Tibros 

äldreboenden. Tillsynen visade på flera brister på Allégården. Flera av bristerna på 

Allégården, som framkom under tillsynen, är åtgärdade, men 2 större åtgärder med 

sprinklers på avdelning Syrenen, samt åtgärder i innertaken på samtliga 4 avdelningar är 

inte utförda. För att åtgärda dessa brister behöver Allégården evakueras avdelningsvis, då 

åtgärderna inte kan genomföras om avdelningarna är belagda med hyresgäster. 

Tjänstemannaförslaget är att använda avdelning Björken för evakueringen. Åtgärder i 

form av tapetsering, inköp av en skölj, samt eventuell inrättning av 6 toaletter, samt 

åtgärdande av avlopp, behöver göras innan evakuering kan ske. Förstärkning av 

brandskyddet på Allégården beräknas pågå under 1 år, med start i slutet av 2022. I och 

med åtgärder med brandförstärkningen kommer också Allégården byggas ut med 4 

platser för att möta behovet av platser fram till 2030, samt att en utökning av platser på 

avdelning Syrenen med 2 platser, samt avdelning Tulpanen med 2 platser, kommer vara 

bra rent bemanningsekonomiskt. 

Beslutsunderlag 

Evakueringsplan  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000092 730 

SN § 101 Revidering av avgiftsreglementet 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

- Att anta reviderat avgiftsreglemente för vård och omsorg 

- Att reglementet börjar att gälla från 2023-01-01 

Ärendet 

Socialförvaltningen har ingått i ett avtal med en leverantör om ett nytt verksamhetssystem. 

Införandet sker under 2022 och förvaltningen planerar att driftsätta systemet vid årsskiftet 

2022/2023.  

För att förvaltningen ska kunna följa årliga uppdateringarna som lämnas från leverantören 

krävs att avgifterna för vård och omsorg ändrar avgiftsår. Nuvarande avgiftsår löper på 

från 1 maj till 30 april. Avgiftsåret behöver ändras till 1 februari – 31 januari då 

leverantören genomför större uppdateringar i början av varje år.  

Andra ändringar föreslås i dokumentet såsom att ta bort kring anhöriglarm då detta inte 

finns inom kommunen längre samt att i och med avgiftsårets förändring krävs 

förtydligande och justering kring årlig hyreshöjning. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Avgiftsreglemente för vård och omsorg i Tibro kommun  

Beslut delges 

Diariet 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000088 730 

SN § 102 Trygg hemgång verksamhetsplan 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Anta revidering av verksamhetsplanen för Trygg hemgång. 

Ärendet 

Tibro Socialnämnd har sedan tidigare tagit beslut om att införa konceptet Trygg hemgång 

inom äldreomsorgen. Trygg hemgång startades i början av 2019 och har sedan start 

stadigt ökat i antal beslut. Under 2022 har enheten utvärderat arbetet, samt gjort 

studiebesök i annan kommun. Vi kan konstatera att Trygg hemgång i Tibro fungerar väl, 

men enheten har ändå kommit fram till vissa förslag om förändringar och förtydliganden i 

verksamhetsplanen, för att det ska fungera ännu bättre. Ett exempel på förändring är att 

beslutet på Trygg hemgång skrivs på 3 veckor, istället för som tidigare 2 veckor. 

Beslutsunderlag 

Reviderad verksamhetsplan Trygg hemgång.  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000091 730 

SN § 103 Fast omsorgskontakt - initiativärende 

Liberalerna 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Påbörja arbetet med Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten omedelbart. 

- Utbildning av undersköterskor inom Fast omsorgskontakt påbörjas. 

- Införande sker under första tertialen 2023 för att invänta vägledningen för arbetet från 

Socialstyrelsen. 

Ärendet 

Socialstyrelsen har beslutat att från och med 1 juli 2022, ska varje vårdtagare ha en fast 

omsorgskontakt inom hemtjänsten. Från och med 1 juli 2023 ska den fasta vårdkontakten 

också vara utbildad undersköterska. Liberalerna har via ett initiativ ärende till 

Socialnämnden, föreslagit att Tibro Socialnämnd redan under 2022 inför fast 

omsorgskontakt, som är utbildad undersköterska. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag Socialstyrelsen  

Beslut delges 

Enhetschefer hemvården 

Vård-och omsorgschef 

___________________ 
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 Dnr 2022-000075 730 

SN § 104 Månatlig rapport heltidsresan 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

 Rapport heltidsresan 

Beslut delges 

Diariet     

___________________ 
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 Dnr 2022-000017 700 

SN § 105 Rapporter 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendet 

I sommar har 8 st säbo beslut verkställts. Under tidig sommar var det några enstaka som 

fick vänta ett par veckor, särskilt pga att den nya enheten på Bonargården öppnades. Det 

finns 3 st lägenheter som är lediga. Det är den nya enheten som dessa 3 st finns. 2 st av 

dem har tidigare har använts som förråd och kommer tömmas inom kort. 

Beslutsunderlag 

Kösituation SÄBO 2022  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000012 700 

SN § 106 Förteckning inkomna meddelanden 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera inkomna meddelanden. 

Ärendet 

I juni inkom följande beslut 

Beslut-2022000163-KS-§ 94- avsägelse av uppdrag 

Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 - Länsgemensam 

strategi för god och nära vård 

§20_1 TU Digitala hjälpmedel 20220510, VästKom 

SKBKF2022.0004-7 Protokollsutdrag Samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Information kring _Samverkansavtal digitala hjälpmedel_ 670994_1_1 

Beslut-2022000096-KS-§ 71- hälso-sjukvårdavtal 

Beslut-2022000097-KS-§ 70- Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslut § 69 KF Revidering av indikatorer för strategiska mål Tibro kommun 

Strategiska mål Tibro kommun 2021-2023 rev. 2022-06 

Beslut-2022000028-KS-§ 66- Budget 

Investeringsbudget 2023-2025  majoritetens (S C och L) förslag KS 2022-05-31 

Driftbudget 2023 majoritetens (S C och L) förslag KSau 2022-05-24  

Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022  Hälso- och 

sjukvårdsavt 

Beslutsunderlag 

Beslut-2022000163-KS-§ 94- avsägelse av uppdrag 

Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 - Länsgemensam 

strategi för god och nära vård 

§20_1 TU Digitala hjälpmedel 20220510, VästKom 
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SKBKF2022.0004-7 Protokollsutdrag Samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Information kring _Samverkansavtal digitala hjälpmedel_ 670994_1_1 

Beslut-2022000096-KS-§ 71- hälso-sjukvårdavtal 

Beslut-2022000097-KS-§ 70- Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslut § 69 KF Revidering av indikatorer för strategiska mål Tibro kommun 

Strategiska mål Tibro kommun 2021-2023 rev. 2022-06 

Beslut-2022000028-KS-§ 66- Budget 

Investeringsbudget 2023-2025  majoritetens (S C och L) förslag KS 2022-05-31 

Driftbudget 2023 majoritetens (S C och L) förslag KSau 2022-05-24  

Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022  Hälso- och 

sjukvårdsavt 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 700 

SN § 107 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera delegationsbeslut fattat 29 juni 2022 

Ärendet 

Den 29 juni fattade socialchef beslut om förändring av attestförteckning då Malin 

Ulfenborg påbörjar sin tjänst från 1 september. 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 19 (21) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-08-29  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

Signe Gudrun Agneta Olsson 

 

JAN HANNA 

 

 
 

 Dnr 2022-000011 700 

SN § 108 Inkomna domar 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Notera inkomna domar för juni och juli samt till och med 15 augusti 2022 

Ärendet 

Under sommaren har 3 domar inkommit sedan senaste nämnd. 

1 dom avser interimistiskt beslut om LSS ledsagarservice. En brukare har ansökt om 65 h 

ledsagarservice. Kommunen beviljade 12 h och motiverat väl till dessa timmar. Brukaren 

har överklagat beslut och yrkat på att domstolen ska beslut om ett tillfälligt beslut i väntan 

på förhandling och dom. Förvaltningsrätten avslår brukarens yrkande.  

Domen i ovanstående ärende inkom 15 augusti där förvaltningsrätten avslog 

överklagandet.  

1 dom avser överklagan avseende internatboende. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. Brukaren hävdar att hen behöver alternativa biståendet för att få struktur i 

skolan. Förvaltningsrättens bedömning är att syftet med biståendet inte är till för att utgöra 

ett alternativ till andra försörjningssätt.   

 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 20 (21) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-08-29  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

Signe Gudrun Agneta Olsson 

 

JAN HANNA 

 

 
 

 Dnr 2022-000009 700 

SN § 109 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att notera arbetsutskottets protokoll från 2022-08-16 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

SNAU protokoll 2022-08-16 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 21 (21) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-08-29  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

Signe Gudrun Agneta Olsson 

 

JAN HANNA 

 

 
 

 Dnr 2022-000008 700 

SN § 110 Övrigt  

Beslut 

Det finns inga övriga frågor att notera. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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