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0502-60 60 00

Kallelse Social- och omvårdnadsnämnden 

2022-10-25 Kl. 13:30 
Plats: Sessionssalen 

Justerare: Emma Graaf (S) 

Gruppmöten kl 13:00 i Sessionssalen och Gälleberg 

Kallade 
Ledamöter 
Peter Friberg (M), Anna Zöögling (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta 
Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan 
Joelsson (S), Jonas Storm (S) 

Tjänstgörande ersättare 
 

Ersättare 
Louise Wind (C) meddelat förhinder, Håkan Daremark (KD), Martin Eriksson (M), Bill Malm (M), 
Lennart Nilsson (SD), Alexander Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S) meddelat 
förhinder, Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V) 
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Ärenden 
1 Godkännande av föredragningslista  

2 Beslut om upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 
p LVU 

 

3 Information om enkätresultat - Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? 

2022/210 

4 Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 
2022 

2022/103 

5 Information från Tidaholms Alltjänst ekonomiska förening 2022/219 

6 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-september år 2022 

2022/21 

7 Information från socialchef 2022/1 

8 Information om föreslagen organisationsförändring 2022/218 

9 Beslut om sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott år 2023 

2022/142 

10 Beslut om yttrande angående motion om gående skolbuss 2022/68 

11 Beslut om förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2023-2024 

2022/153 

12 Information om rapport om arbete kring barn som vistas ute 
sena kvällar 

2022/208 

13 Beslut om ställningstagande kring förlängd rekommendation 
kunskapsstyrning socialtjänst 

2022/154 

14 Information från ordförande om arbetsordning med anledning av 
Public Partners redovisning 

2022/214 

15 Information om rapporter och skrivelser 2022/2 

16 Information om anmälningsärenden 2022/3 

17 Information om delegationsbeslut 2022/4 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-10-11 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 176 Information om enkätresultat - Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? 
SON 2022/210 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att uppdra till förvaltningen att ta fram en 

handlingsplan för förbättringsarbete inom äldreomsorgen och redovisa den inför 
nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år genomförs brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” samtliga 
personer över 65 år och som haft hemtjänst eller varit bosatta på något av kommunens 
äldreboende har fått möjlighet att besvara enkäten. Vid insamlingen fanns det 139 personer som 
var bosatta på särskilt boende och 173 personer med hemtjänst. Andelen som besvarat enkäten 
själva var inom särskilt boende 31 % och 59 % inom hemtjänsten. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med 

förbättringsarbetet inom äldreomsorgen. 
- Ordförande föreslår nämnden besluta uppdra till förvaltningen att ta fram en handlingsplan 

för förbättringsarbete inom äldreomsorgen och redovisa den inför nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om brukaundersökningen "’Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?’”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-10-03 
 Sammanställning - resultat för hemtjänsten Tidaholms kommun 
 Sammanställning - Resultat för särskilt boende Tidaholms kommun 
 Sammanställning jämförelse mellan Tidaholms kommuns särskilda boenden 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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tidaholm.se
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/210 

2022-10-03 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare 

Information om brukaundersökningen " Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?” 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens beslutar uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med 
förbättringsarbetet inom äldreomsorgen. 

Ärendet 
Varje år genomförs brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” samtliga 
personer över 65 år och som haft hemtjänst eller varit bosatta på något av kommunens 
äldreboende har fått möjlighet att besvara enkäten. Vid insamlingen fanns det 139 personer som 
var bosatta på särskilt boende och 173 personer med hemtjänst. Andelen som besvarat enkäten 
själva var inom särskilt boende 31 % och 59 % inom hemtjänsten. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om brukaundersökningen "’Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?’”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-10-03 
 Sammanställning - resultat för hemtjänsten Tidaholms kommun 
 Sammanställning - Resultat för särskilt boende Tidaholms kommun 
 Sammanställning jämförelse mellan Tidaholms kommuns särskilda boenden 
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Resultat för Tidaholm_Hemtjänst (minst 7 svarande)
Hemtjänst
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Resultaten för er verksamhet/område

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Resultaten från undersökningen presenteras totalt för 
verksamheten/området och med jämförelser för kommunen, 
länet och riket. Resultaten kan också jämföras mellan olika 
frågor inom den egna verksamheten/området men jämförelser 
med andra verksamheter bör ske med försiktighet mot 
bakgrund av ett litet antal svarande. 

I resultatredovisningen visas först frågan om den 
sammantagna nöjdheten och om de har avstått insatser p.g.a. 
coronapandemin. Därefter presenteras era resultat jämfört 
med er kommun, ert län och riket.

Enkäten och mer information om undersökningen finns på:
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-
aldreomsorgen/

2
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Hur många svarade?

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 3

Totalt svarade 81 902 personer på årets enkät för äldre 
med hemtjänst, vilket är 58,6% av de tillfrågade.
Andelen svarande för Tidaholm_Hemtjänst var mellan 40 - 
60%.
Deltagandet i er verksamhet/område redovisas som 
procentandel i intervall för att enskild persons svar inte ska 
riskera att röjas.
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Resultatöversikt år 2022
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Andel positiva svar
Resultaten som redovisas i den här presentationen är de 
sammanslagna andelarna positiva svar per fråga. De 
positiva svarsalternativen är vanligtvis två på varje fråga 
t. ex. ”Mycket bra” och ”Ganska bra”. 

För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas 
som positiva, se ”Tabellbilagan” som ligger under 
”Tillhörande dokument och bilagor” under ”Resultat 2022” 
på:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-
om-aldreomsorgen/

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 5
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Hur nöjd eller missnöjd är du samman-
taget med den hemtjänst du har?

87%

13%

Har du under någon period 
avstått från någon av dina 

hemtjänstinsatser p.g.a. 
coronapandemin?

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar

89%

11%

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med den 

hemtjänst du har?

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 6
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Verksamheten/området jämfört med 
kommunen, länet och riket
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Kontakter med kommunen 
Positiva svar = Ja
Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen, 
länet och riket

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Procent
0 20 40 60 80 100

65

25

74

65

25

74

61

48

72

62

53

71

Riket Västra Götalands län Tidaholm Hemtjänst

Vet du vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
hemtjänsten?
Ja

Är handläggarens beslut anpassat efter 
dina behov?
Ja

Fick du välja utförare av hemtjänsten? 
Med utförare menar vi kommunal 
hemtjänst eller olika företag och 
organisationer.
Ja

8
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Hjälpens utförande 
Positiva svar = Mycket bra eller Ganska bra och Ja, alltid eller Oftast
Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen, 
länet och riket

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Procent
100806040200

58

88

80

86

58

88

80

86

61

79

80

83

61

79

81

84

Riket Västra Götalands län Tidaholm Hemtjänst

Brukar personalen komma på avtalad 
tid?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen meddela dig i förväg 
om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av 
tid/dag, förseningar, personaländringar 
etc. 
Ja, alltid / Oftast

Hur tycker du personalen utför sina 
arbetsuppgifter?
Mycket bra / Ganska bra

9
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Bemötande och inflytande
Positiva svar = Ja, alltid eller Oftast 
Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen, 
länet och riket

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Procent
100806040200

79

49

93

79

49

93

84

50

96

84

52

96

Riket Västra Götalands län Tidaholm Hemtjänst

Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
personalen kommer?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
skall utföras?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen bemöta dig på ett bra 
sätt?
Ja, alltid / Oftast

10
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Trygghet, förtroende och 
tillgänglighet 
Positiva svar = Mycket tryggt/lätt eller Ganska tryggt/lätt och Ja, för 
alla eller Ja, för flertalet 
Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen, 
länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

78

85

86

78

85

86

73

88

85

74

87

85

Riket Västra Götalands län Tidaholm Hemtjänst

Känner du förtroende för personalen 
som kommer hem till dig?
Ja, för alla i personalen / Ja, för flertalet i 
personalen

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten?
Mycket tryggt / Ganska tryggt

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med hemtjänstpersonalen vid behov?
Mycket lätt / Ganska lätt

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 11
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Ensamhet 
Positiva svar = Nej och Mindre än tidigare eller Ingen skillnad mot tidigare
Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen, 
länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

66

44

66

44

68

44

68

45

Riket Län Kommun Hemtjänst

Händer det att du besväras av 
ensamhet?
Nej

I vilken utsträckning har du under 
coronapandemin besvärats av 
ensamhet jämfört med tidigare?
Mindre än tidigare / Ingen skillnad mot 
tidigare

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 12

16



Hemtjänsten i sin helhet och avstått 
från insatser p.g.a. coronapandemin
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd och Nej 
Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen, 
länet och riket 

Procent
0 20 40 60 80 100

87

89

87

89

85

86

86

86

Riket Västra Götalands län Tidaholm Hemtjänst

Hur nöjd eller missnöjd är du
sammantaget med den hemtjänst 
du har? 
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Har du under någon period avstått från 
någon av dina hemtjänstinsatser p.g.a. 
coronapandemin?
Nej

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 13
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Om undersökningen
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Om undersökningen ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?” 2022
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning 
om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som 
underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre. 

Personer, 65 år och äldre, som den 30 september 2021 hade 
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att 
besvara en enkät. 

Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av 
matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade 
beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 15
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Mer om undersökningen ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?” 2022
Undersökningen genomfördes från mitten av januari och sista 
svarsdag var den 20 mars 2022.

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de 
analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. 
Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört 
datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella 
resultaten. Resultat finns också redovisade, i Excelfiler samt i ett 
webbverktyg, per län och stadsdel/kommun samt för 
verksamheter med minst 7 svarande.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 16
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Slutsida

Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Resultat för Tidaholm
Särskilt boende
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Resultaten för er kommun
Det här är en sammanställning av några av er kommuns 
resultat från undersökningen.

Först visas några bakgrundsfrågor som beskriver deltagarna. I 
resultatredovisningen visas först frågan om den 
sammantagna nöjdheten fördelat på kön, vem som svarat 
och regiform. Därefter presenteras era resultat jämfört med 
ert län och riket. I sista delen presenteras era resultat för i år 
jämfört med era resultat två tidigare år (2020 och 2019). 

Enkäten och mer information om undersökningen finns på:
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-
aldreomsorgen/

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 2
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Information om årets deltagare
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Hur många svarade?

Totalt svarade 29 626 personer på årets enkät för äldre 
inom särskilt boende, vilket är 43,4% av de tillfrågade.
I Tidaholm svarade 53 personer, vilket är 43,4% av de 
tillfrågade.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 4
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Vilka var kommunens deltagare?

34%

66%

Män

Kvinnor

9%

26%

51%

13%
65-74 år

75-84 år

85-94 år

95 år eller äldre

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 5
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Hur bedömer deltagarna sin hälsa 
och rörlighet?

Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd?

Hur är din rörlighet 
inomhus?

23%

48%

29%

Mycket gott/ganska gott

Någorlunda

Ganska dåligt/Mycket dåligt

19%

38%

42%
Jag förflyttar mig 
själv utan 
svårigheter

Jag har vissa 
svårigheter att 
förflytta mig själv

Jag har stora 
svårigheter eller kan 
inte alls förflytta mig 
själv

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 6
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Besväras deltagarna av ängslan/oro/ 
ångest eller av ensamhet ?

Har du besvär av ängslan, oro 
eller ångest?

Händer det att du 
besväras av ensamhet?

38%

56%

6%

Nej

Ja, lätta besvär

Ja, svåra besvär

26%

46%

28%

Nej

Ja, då och då

Ja, ofta

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 7
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Resultatöversikt år 2022
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Andel positiva svar
Resultaten som redovisas här är de sammanslagna 
andelarna positiva svar per fråga. De positiva 
svarsalternativen är vanligtvis två på varje fråga t. ex. 
”Mycket bra” och ”Ganska bra”.

För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas 
som positiva, se ”Tabellbilagan” som ligger under 
”Tillhörande dokument och bilagor” under ”Resultat 2022” 
på:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-
om-aldreomsorgen/

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 9
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Sammantagen nöjdhet
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Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt äldreboende? 
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd
Andel positiva svar i kommunen

Procent
0 20 40 60 80 100

73

För få svarande

75

69

74

71

73Totalt

Män

Kvinnor

Svarande är den äldre själv eller 
ihop med någon

Svarande är någon annan än den
äldre

Enskild regi

Offentlig regi

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 11
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Kommunen jämfört med länet och riket
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Boendemiljö
Positiva svar = Ja
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent

100806040200

68

66

71

89

67

63

72

86

66

61

71

87

Riket Västra Götalands län Tidaholm

Fick du plats på det äldreboende du 
ville bo på?
Ja 

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?
Ja

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena? 
Ja

Är det trivsamt utomhus runt ditt 
boende?
Ja

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 13
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Mat och måltidsmiljö
Positiva svar = Mycket bra eller Ganska bra och Ja, alltid eller Oftast
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

72

73

67

72

66

71

Riket Västra Götalands län Tidaholm

Hur brukar maten smaka?
Mycket bra / Ganska bra 

Upplever du att måltiderna på ditt 
äldreboende är en trevlig stund på 
dagen?
Ja, alltid / Oftast 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 14
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Aktiviteter och möjlighet att 
komma utomhus 
Positiva svar = Mycket nöjd/bra eller Ganska nöjd/bra och Mer än 
tidigare eller Ingen skillnad mot tidigare
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

41

53

38

43

55

54

44

54

54

Riket Västra Götalands län Tidaholm

Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt 
äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd 

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga? 
Mycket bra / Ganska bra 

Hur ofta har du under coronapandemin 
varit utomhus jämfört med tidigare?
Mer än tidigare/Ingen skillnad mot 
tidigare

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 15
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Hjälpens utförande 
Positiva svar = Ja, alltid eller Oftast
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent

100806040200

67

53

79

58

47

69

57

45

69

Riket Västra Götalands län Tidaholm

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Ja, alltid / Oftast 

Brukar personalen meddela dig i 
förväg om tillfälliga förändringar? T.ex. 
byte av personal, ändringar av olika 
aktiviteter etc.
Ja, alltid / Oftast 

Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
du får hjälp? T.ex. tid för att 
duscha/bada, gå och lägga dig etc.
Ja, alltid / Oftast  

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 16
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Bemötande
Positiva svar = Ja, alltid eller Oftast
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

79

96

78

92

77

92

Riket Västra Götalands län Tidaholm

Brukar personalen bemöta dig på ett 
bra sätt?
Ja, alltid / Oftast 

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras?
Ja, alltid / Oftast 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 17
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Trygghet och förtroende 
Positiva svar = Mycket tryggt eller Ganska tryggt och Ja, för alla eller Ja, 
för flertalet
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

79

92

81

86

81

86

Riket Västra Götalands län Tidaholm

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
på ditt äldreboende?
Mycket tryggt / Ganska tryggt 

Känner du förtroende för personalen 
på ditt äldreboende?
Ja, för alla i personalen / Ja, för flertalet i 
personalen 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 18
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Ensamhet 
Positiva svar = Nej och Mindre än tidigare eller Ingen skillnad mot 
tidigare 
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent

100806040200

54

26

56

30

59

30

Riket Västra Götalands län Tidaholm

I vilken utsträckning har du under 
coronapandemin besvärats av 
ensamhet jämfört med tidigare?
Mindre än tidigare/Ingen skillnad mot 
tidigare

Händer det att du besväras av 
ensamhet? 
Nej 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 19
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Tillgänglighet
Positiva svar = Mycket lätt eller Ganska lätt
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

73

51

70

79

44

67

78

45

69

Riket Västra Götalands län Tidaholm

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
sjuksköterska vid behov? 
Mycket lätt / Ganska lätt  

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
läkare vid behov? 
Mycket lätt / Ganska lätt  

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med personalen på ditt äldreboende, 
vid behov?
Mycket lätt / Ganska lätt  

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 20
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Hjälpen i sin helhet  och synpunkter
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd och Ja
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

35

73

44

78

43

77

Riket Västra Götalands län Tidaholm

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd 
 

Vet du vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
äldreboendet?
Ja

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 21
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Kommunen – jämförelser mellan åren 2019, 2020 
och 2022
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Boende- och måltidsmiljö
Positiva svar = Ja, Mycket bra och Ganska bra samt Ja, alltid och Oftast 
Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Andel positiva svar i stadsdelen

Procent
0 20 40 60 80 100

72

73

66

71

81

86

66

78

78

83

65

76

2019

2020

2022

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?
Ja

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena?
Ja

Hur brukar maten smaka?
Mycket bra / Ganska bra

Upplever du att måltiderna på ditt
äldreboende är en trevlig stund på dagen?
Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 23
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Aktiviteter och komma utomhus
Positiva svar = Mycket nöjd och Ganska nöjd samt Mycket bra och Ganska bra 
Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Andel positiva svar i stadsdelen
Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga?
Mycket bra / Ganska bra

Procent
0 20 40 60 80 100

53

38

74

73

64

71

2019

2020

2022

Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga?
Mycket bra / Ganska bra

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 24
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Hjälpens utförande
Positiva svar = Ja, alltid och Oftast
Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Procent
0 20 40 60 80 100

67

53

79

82

67

84

71

61

84

2019

2020

2022

Brukar personalen ha tillräckligt med tid
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen meddela dig i förväg
om tillfälliga förändringar?
Ja, alltid / Oftast

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får 
hjälp?
Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 25
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Bemötande
Positiva svar = Ja, alltid och Oftast
Andel positiva svar i kommunen - jämfört med tidigare år

Procent
0 20 40 60 80 100

79

96

85

98

80

93

2019

2020

2022

Brukar personalen bemöta dig
på ett bra sätt?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ta hänsyn till dina
åsikter och önskemål om hur hjälpen
ska utföras?
Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 26
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Trygghet, tillgänglighet och 
sammantagen nöjdhet 
Positiva svar = Mycket tryggt/lätt/nöjd eller Ganska tryggt/lätt/nöjd och Ja, 
för alla eller Ja, för flertalet 
Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Procent
0 20 40 60 80 100

73

73

79

92

84

83

93

92

82

85

90

87

2019

2020

2022

Hur tryggt eller otryggt känns det att 
bo på ditt äldreboende?
Mycket tryggt / Ganska tryggt

Känner du förtroende för personalen
på ditt äldreboende?
Ja, för alla / Ja, för flertalet

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt
med personal på boendet vid behov?
Mycket lätt / Ganska lätt

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 27
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Om undersökningen
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Om undersökningen ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?” 2022

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning 
om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som 
underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre. 

Personer, 65 år och äldre, som den 30 september 2021 hade 
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att 
besvara en enkät. 

Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av 
matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade 
beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 29
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Mer om undersökningen ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?” 2022
Undersökningen genomfördes från mitten av januari och sista 
svarsdag var den 20 mars 2022.

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de 
analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. 
Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört 
datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella 
resultaten. Resultat finns också redovisade, i Excelfiler samt i ett 
webbverktyg, per län och stadsdel/kommun samt för 
verksamheter med minst 7 svarande.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 30
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http://www.socialstyrelsen.se/


Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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Enhet Andel positiva svar

 F4 Fick plats på önskat äldreboende 

Riket 87

1498 Hellidshemmet 89

1498 Midgård 64

1498 Solvik 100

 F5 Trivs med sitt rum/sin lägenhet 

Riket 71

1498 Hellidshemmet 78

1498 Midgård 60

1498 Solvik 74

 F6 Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen 

Riket 61

1498 Hellidshemmet 78

1498 Midgård 57

1498 Solvik 67

 F7 Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet 

Riket 66

1498 Hellidshemmet 56

1498 Midgård 64

1498 Solvik 74

 F8 Tycker att maten smakar bra 

Riket 71

1498 Hellidshemmet 78

1498 Midgård 67

1498 Solvik 75

 F9 Upplever måltiderna som en trevlig stund 

Riket 66

1498 Hellidshemmet 78

1498 Midgård 87

1498 Solvik 62

 F10 Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 

Riket 69

1498 Hellidshemmet 89

1498 Midgård 80

1498 Solvik 75

 F11 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 

Riket 45

1498 Hellidshemmet 75

1498 Midgård 43

1498 Solvik 52

 F12 Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 

Riket 57

1498 Hellidshemmet 100

1498 Midgård 64

1498 Solvik 58

 F13 Får bra bemötande från personalen 
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Enhet Andel positiva svar

Riket 92

1498 Hellidshemmet 89

1498 Midgård 100

1498 Solvik 96

 F14 Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 

Riket 77

1498 Hellidshemmet 100

1498 Midgård 77

1498 Solvik 72

 F16 Känner sig trygg på sitt äldreboende 

Riket 86

1498 Hellidshemmet 100

1498 Midgård 80

1498 Solvik 96

 F17 Känner förtroende för personalen 

Riket 81

1498 Hellidshemmet 89

1498 Midgård 80

1498 Solvik 75

 F18 Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet 

Riket 54

1498 Hellidshemmet 71

1498 Midgård 46

1498 Solvik 24

 F19A Möjligheterna att komma utomhus är bra 

Riket 54

1498 Hellidshemmet 78

1498 Midgård 31

1498 Solvik 56

 F19B Varit utomhus i större eller samma utsträckning som tidigare under pande 

Riket 44

1498 Hellidshemmet 75

1498 Midgård 40

1498 Solvik 32

 F20A Besväras inte av ensamhet 

Riket 30

1498 Hellidshemmet 44

1498 Midgård 14

1498 Solvik 26

 F20B Besvärats i mindre eller samma utsträckning som tidigare av ensamhet 

Riket 59

1498 Hellidshemmet 63

1498 Midgård 40

1498 Solvik 59

 F21 Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov 

Riket 69
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Enhet Andel positiva svar

1498 Hellidshemmet 63

1498 Midgård 77

1498 Solvik 69

 F22 Har lätt att få träffa läkare vid behov 

Riket 45

1498 Hellidshemmet 43

1498 Midgård 60

1498 Solvik 50

 F23 Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 

Riket 78

1498 Hellidshemmet 78

1498 Midgård 73

1498 Solvik 71

 F24 Är sammantaget nöjd med äldreboendet 

Riket 77

1498 Hellidshemmet 89

1498 Midgård 67

1498 Solvik 71

 F25 Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 

Riket 43

1498 Hellidshemmet 38

1498 Midgård 33

1498 Solvik 36
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-10-11 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 177 Information om ej verkställda gynnande 
beslut andra kvartalet 2022 
SON 2022/103 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 

beslut första 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 

Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 

Fem beslut om särskilt boende, SoL har rapporterats. Fyra av dessa beslut är fortfarande inte 
verkställda, en person har väntat sedan april medan övriga väntat sedan i början av juni. Ett beslut 
om särskilt boende har verkställt men fick vänta tre månader och 11 dagar. 

Ett beslut om kontaktperson LSS är fortfarande inte verkställt på grund av att det saknas en 
uppdragstagare.  

Tre beslut om daglig verksamhet LSS har rapporterat. En av dessa har avsagt sig insatsen under 
tiden medan övriga två väntat mer än ett år. Anledning till fördröjningen är att det saknats plats.  

Ett beslut om bostad med särskild service för vuxna, LSS har rapporterats med anledning av att 
det sakas lämpligt boende. Personen har väntat sedan 2021-07-12 

Två beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL inom IFO barn och unga har inte kunnat 
verkställas på grund av att lämplig uppdragstagare inte har hittats. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-10-11 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-03 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Sida 1 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/103 

2022-10-03 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om ej verkställda gynnande beslut 
andra kvartalet 2022 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 
beslut första kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

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 

Utredning 
Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 

Fem beslut om särskilt boende, SoL har rapporterats. Fyra av dessa beslut är fortfarande inte 
verkställda, en person har väntat sedan april medan övriga väntat sedan i början av juni. Ett beslut 
om särskilt boende har verkställt men fick vänta tre månader och 11 dagar. 

Ett beslut om kontaktperson LSS är fortfarande inte verkställt på grund av att det saknas en 
uppdragstagare.  

Tre beslut om daglig verksamhet LSS har rapporterat. En av dessa har avsagt sig insatsen under 
tiden medan övriga två väntat mer än ett år. Anledning till fördröjningen är att det saknats plats.  

Ett beslut om bostad med särskild service för vuxna, LSS har rapporterats med anledning av att 
det sakas lämpligt boende. Personen har väntat sedan 2021-07-12 
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Sida 2 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Två beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL inom IFO barn och unga har inte kunnat 
verkställas på grund av att lämplig uppdragstagare inte har hittats. 
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Sida 3 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-03 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-10-11 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 178 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
september år 2022 
SON 2022/21 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad helårsprognos 

Samt 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

åtgärder för att återfå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport efter september 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad helårsprognos 

samt 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

åtgärder för att återfå en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos september 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-10-04 
✓ Helårsprognos september 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/21 

2022-10-04 Nämnd/styrelse 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Helårsprognos september 2022 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos 
samt 

- Social- och omvårdnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
åtgärder för att återfå en budget i balans. 

Ärendet 
Månadsrapport efter september 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos september 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-10-04 
✓ Helårsprognos september 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 

62



 

 

  

Social- och omvårdnadsnämnd 

Sep 2022 

Helårsprognos september 

2022 

63



Social- och omvårdnadsnämnd, Helårsprognos september 2022 2(8) 
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. 

Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. 
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2 Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens verksamhet efter 

september 2022. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter september 2022 är ett underskott mot 

budget på 4,5 miljoner kronor. 
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3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

Utfallet för Social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – september 2022 

är ett underskott mot budget på 2,2 miljoner kronor. 

Helårsprognosen för Social- och omvårdnadsnämnden är ett underskott mot budget på 

4,5 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,4 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

Det beräknade underskottet beror på avvikelser mot budget vid köp av externa 

vårdplatser inom verksamheterna LSS, funktionsnedsättning, missbruksvård samt våld i 

nära relation. 

Jämfört med föregående prognos (augusti 2022) har underskottet ökat med 2,1 

miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på att kostnad för externa 

vårdplaceringar ökar. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
322,9 322,2 322,9 322,9 322,9 

32

3,4 

32

3,4 
325,3 327,3    

Budgetr

am 
322,9 322,9 322,9 322,9 322,9 

32

2,9 

32

2,9 
322,9 322,9    

Avvikelse 

(mnkr) 
0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

-

0,5 

-

0,5 
-2,4 -4,4    

Avvikelse 

(%) 
0 0,2 0 0 0 

-

0,2 

-

0,2 
-0,7 -1,4 0 0 0 
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3.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 -

 2022-09-30 

2022-01-01 -

 2022-09-30 
 

2021-01-01 -

 2021-09-30 

Verksamhetens intäkter 44 840 31 453 13 387 39 337 

Verksamhetens kostnader -287 471 -271 903 -15 568 -270 244 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-242 631 -240 450 -2 181 -230 907 

Budgetram 240 450 240 450 0 234 486 

Nämndens avvikelse -2 181 0 -2 181 3 579 

Preliminärt utfall efter september 2022 är ett underskott mot budget på 2,2 miljoner 

kronor. 

Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• Kostnader för externa placeringar med beräknad verkställighet senare under år 

2022 är medräknade i helårsprognos, men alla externa placeringar har ännu inte 

påverkat utfallet för år 2022. 

• Av nämndens medel för oförutsett har 3,0 miljoner kronor avsatts till att täcka 

prognosunderskott i verksamheterna. 

• Av riktade statsbidrag avsätts 4,0 miljoner kronor till att täcka 

prognosunderskott i verksamheterna. 

  

  

Under perioden januari – september avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 

period på följande sätt: 

• Avvikelsen för hemtjänst i ordinärt boende är ett underskott motsvarande 1,8 

miljoner kronor. 

• Avvikelsen för insatser till personer med funktionsnedsättning är ett underskott 

motsvarande 1,1 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för missbruksvård är ett underskott motsvarande 1,8 miljoner 

kronor. 

• Avvikelsen för barn- och ungdomsvård är ett överskott motsvarande 1,2 

miljoner kronor. 

• Avvikelsen för vård i samband med våld i nära relation är ett underskott 

motsvarande 2,3 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för ekonomiskt bistånd är ett underskott motsvarande 1,2 miljoner 

kronor. 

• Avvikelsen för flyktingmottagande är ett överskott motsvarande 1,0 miljoner 

kronor. 

• I övrigt mindre avvikelser från budget. 

Avvikelserna har till viss del kunnat hanteras genom tillskott från riktade statsbidrag 

samt nämndens medel för oförutsedda behov. 
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3.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 46 112 41 937 4 175 58 348 

Verksamhetens kostnader -373 453 -364 828 -8 625 -368 122 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -327 341 -322 891 -4 450 -309 774 

Budgetram 322 891 322 891 0 315 167 

Nämndens avvikelse -4 450 0 -4 450 5 393 

Nämnden går in i 2022 med en budget i balans. Inga åtgärder föreslås i budet- och 

verksamhetsplan för år 2022. 

Förvaltningen har följande uppdrag som är antagna i budget- och verksamhetsplan för 

år 2022: 

• att återöppna äldreomsorgsplatser på Lindängen. 

• att öppna särskilt anpassat demensboende. 

Ovanstående uppdrag skall enligt budget- och verksamhetsplan genomföras år 2022. 

Genomförandet skall enligt budget och verksamhetsplan för år 2022 föregås av 

framtagande av en långsiktig plan för äldreomsorgens lokaler i Tidaholms kommun. 

Äldreomsorgsplatser på Lindängen öppnas åter i september 2022. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• kostnad för externa vårdplaceringar är beräknad på aktuella beslut. Finansiering 

av eventuella ytterligare vårdplaceringar behöver hanteras med medel för 

oförutsett alternativt åtgärder. 

• 4,0 miljoner kronor av statsbidrag har avsatts för att täcka ökade kostnader. 

• 3,0 miljoner kronor av oförutsedda medel har avsatts för att täcka ökade 

kostnader. 

• åtgärder om 1,0 miljoner kronor har vidtagits för att täcka ökade kostnader. 

Det finns behov av ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans. 

Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter har under perioden januari -

 september 2022 påverkats av covid-19 pandemin vilket medfört: 

• ökade kostnader vikarier i samband med sjukfrånvaro. 

• kostnader för inköp av skyddsutrustning. 

Försäkringskassan har tillfälligt återinfört ett skydd mot höga sjuklönekostnader för 

perioden december 2021 - mars 2022. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott. 

Merkostnader för nämndens verksamheter som beror på covid-19 pandemin under år 

2022 bedöms kunna täckas av statliga ersättningar. 

  

Åtgärdsplan 

För att nämndens helårsprognos september 2022 skall motsvara en budget i balans 

behöver åtgärder vidtas. Åtgärderna behöver sammantaget nå en effekt om 5,5 

miljoner kronor under år 2022. 
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Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Alla 

verksamheter 

Inköps-

restriktivitet 

maj ja 500   Endast de 

nödvändigaste inköpen 

av varor ochtjänster 

får genomföras 

Alla 

verksamheter 

Bemannings-

restriktivitet 

maj ja 500   Extra restriktivitet vid 

tillsättning av vikarier 

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 1 000    
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/218 

2022-10-18 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Åsa Alvner, socialchef 

Förslag till organisationsförändring 
Förslag till beslut 

- Social och omvårdnadsnämnden noterar informationen och ställer sig bakom 
förvaltningschefens förslag till beslut att förändra organisationen enligt presenterat förslag. 

Ärendet 
Social och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-12-29 § 144 att socialförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen skall slås samman till en förvaltning under nuvarande nämnd.   

Socialnämnden beslutade att ge socialchef i uppdrag att ta fram förslag till förändring av hur 
förvaltningen ska vara organiserad framöver inom budgetmässig ramfördelning.   

Utredning 
Den politiska viljan är att förvaltningen uppnår synergieffekter för att invånarna i kommunen ska få 
bästa möjliga vård, service och bemötande så väl nu som i framtiden. En förvaltningsorganisation 
erfordras som är rustad, stabil och flexibel för ordning och reda och en följsamhet gentemot 
beslutad budget.  

Organisationen påverkas bland annat av de principer för styrning som anges på en övergripande 
nivå. Den bör därför vara flexibel och kunna anpassas utifrån att målbild och styr principer 
förändras över tid. Organisationen behöver kontinuerligt utvärderas, utvecklas och dimensioneras 
för att fungera optimalt och ta sig an de utmaningar som finns idag och i framtiden. Det gäller att 
säkerställa att verksamheten organiseras och genomförs på effektivaste sätt och att alla 
möjligheter till utveckling tas tillvara vilket görs bäst genom tvärfunktionella team. En förflyttning 
behöver göras och det blir ännu viktigare att en verksamhet arbetar utifrån ett förankrat syfte och 
mål, gemensamma värderingar och en tydlig vision.  För att klara uppdraget är det viktigt att 
medarbetare har närhet till sin närmaste chef och att cheferna har en likvärdig arbetsbelastning. 
Uppdrag och roller behöver tydliggöras inom förvaltningen. 

Uppdraget har genomförts under perioden juni till september 2022. Förvaltningschefen 
har haft samtal med olika funktioner i organisationen. I arbetet har även de fackliga 
organisationerna fått lämna sina synpunkter vid samverkansmöte. Djupintervjuer har 
genomförts med samtliga enhets- och sektionschefer för att få ett nuläge och en 
gemensam syn av vad en förflyttning/förändring av organisationen mot högre grad av 
samverkan och kommer att innebära. 
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Utgångspunkten har varit att göra förändringen utifrån nuvarande ansvarsområden och 
med så få organisatoriska förändringar som möjligt. Organisatoriska förändringar har 
endast skett där synergieffekter förväntas uppstå och därmed större möjlighet att uppnå 
ökad effektivitet och kvalitet. 
 
Barnrättsbedömning 
Organisationsförändring bedöms inte påverka barn i stor utsträckning, men förhoppningsvis 
kommer förändringen att skapa ett kvalitativt arbete vilket får påverkan på barn i Tidaholms 
kommun. 

Utredningens slutsatser 
Genom djupintervjuer med enhetschefer och sektionschefer rörande ledning och styrning 
har en gemensam bild av organisationens nuläge samt behov av förflyttning mot högre 
grad av samverkan och högre grad av strategiska frågor. Sju utmaningar har identifierats 
genom intervjuer: 

1. I nuläget är det taktiska/operativa frågor som lyfts på ledningsmöten. 
2. Mycket tid går åt att prata om sådant som inte fungerar. 
3. Samverkan sker endast i liten omfattning. 
4. Samverkan, helhetssyn och strategiska frågor hamnar inte på agendan. 
5. Otydlig struktur vad gäller ansvar och roller mellan såväl enhetschefer som 

arbetsledare, men också enhetschefer emellan. 
6. Helhetsbilden upplevs svår att överblicka och samt förankringen av politiska mål. 
7. Nuvarande organisationsstruktur gynnar inte individen/medborgaren eller anställda 

på bästa sätt. 
 
En förflyttning av ledningsfunktionen och organisationen är en förutsättning för att gå från 
en traditionell till en modern förvaltning med agilt arbetssätt. 
 
Utöver de identifierade utmaningar som framkom genom intervjuer finns flera utvecklingsområden 
inom förvaltningen. Dels hur förvaltning arbetar med beredning av politiska ärenden, kvalitativa 
och kvantitativa uppföljningar på verksamhetsnivå, ledarskap och delaktighet. 

För att möta framtidens utmaningar med ny lagstiftning inom flera områden, digitalisering, 
en ständig förändringsresa föreslås förvaltningen delas in i tre avdelningar; ”Myndighet” 
som hanterar myndighetsbeslut samt ”Vård och omsorg” och ” IFO” som verkställer 
myndighetsbesluten. Organisationen anses ge bra förutsättningar för en rättssäker 
handläggning, samt insatser av god kvalitet. Avdelningarna kommer ledas av 
avdelningschefer, en chef för respektive avdelning. Funktionen arbetsledare försvinner 
som befattning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Förslag till organisationsförändring”, socialchef Åsa Alvner 2022-10-18 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 181 Beslut om sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott år 2023 
SON 2022/142 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa social- och omvårdnadsnämndens 

arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar enligt följande: 
 

10 jan 14 feb 14 mars 11 april 
9 maj 13 jun 15 aug 12 sep 
10 okt 14 nov 5 dec  

 

• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa social- och omvårdnadsnämndens 
ordinarie sammanträdesdagar enligt följande: 
 

2 jan 24 jan 28 feb 28 mars 
25 april 23 maj 27 jun 26 sep 
24 okt 28 nov 19 dec  

 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och dess arbetsutskott för 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att fastställa social- och omvårdnadsnämndens 

arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar enligt följande: 
 

10 jan 14 feb 14 mars 11 april 
9 maj 13 jun 15 aug 12 sep 
10 okt 14 nov 5 dec  

 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att fastställa social- och omvårdnadsnämndens 
ordinarie sammanträdesdagar enligt följande: 
 

2 jan 24 jan 28 feb 28 mars 
25 april 23 maj 27 jun 26 sep 
24 okt 28 nov 19 dec  
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och social- 

och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2023”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 
2022-09-30 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/142 

2022-09-30 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2023 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar enligt följande: 
 

10 jan 14 feb 14 mars 11 april 
9 maj 13 jun 15 aug 12 sep 
10 okt 14 nov 5 dec  

 

- Social och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa social- och omvårdnadsnämndens 
ordinarie sammanträdesdagar enligt följande: 
 

2 jan 24 jan 28 feb 28 mars 
25 april 23 maj 27 jun 26 sep 
24 okt 28 nov 19 dec  

 

Ärendet 
Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och dess arbetsutskott för 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och social- 

och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2023”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 
2022-09-30 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/68 

2022-10-18 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande över motion 
om gående skolbuss 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-23 att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden. Yttrandet skulle inkomma till kommunstyrelsens senast 2022-06-23. 

På grund av hög arbetsbelastningen i förvaltningen skickades motionen ut till 
pensionärsorganisationerna i ett sent skede. Pensionärsorganisationerna uppgav att svarstiden var 
för kort, men lämnade inte några synpunkter i övrigt. För att få ett bättre underlag krävdes en 
längre svarstid för pensionärsorganisationerna. 

Nämnden beslutade 2022-06-21 att ärendet skulle tas upp på nämndens sammanträde i 
september. 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-20 att återremittera ärendet 
till förvaltningen tills kommunala pensionärsrådets nästkommande sammanträde då inställning från 
PRO samt SKPF kunde inhämtas. 

Utredning 
Motionen har skickats ut till pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anger att motionen är en bra idé, 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 

PRO samt SKPF angav vid kommunala pensionärsrådet sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör i viss mån barn, men då social- och omvårdnadsnämnden endast är remissinstans 
föranleder ärendet inget särskild barnrättsbedömning. 

Utredningens slutsatser 
Mot bakgrund av att endast ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade 
av deltagande i projektet är förslaget att motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om yttrande över motion om gående skolbuss”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-18 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/160, ”Beslut om yttrande 

angående motion om gående skolbuss”, 2022-09-20 
 Yttrande, SPF pensionärerna, 2022-09-01 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/32, ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 160 Beslut om yttrande angående motion om 
gående skolbuss 
SON 2022/68 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen i avvaktan på 

kommunala pensionärsrådets nästa sammanträde då inställning från PRO och SKPF 
inhämtas. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-23 att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden. 

Motionen har skickats ut till pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF för yttrande. 

SPF har inkommit med ett yttrande där de anger att de anger att motionen är en bra idé, men att 
styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 

Övriga organisationer har inte inkommit med svar. 

Mot bakgrund av att endast en av pensionärsorganisationerna har yttrat sig över motionen och att 
den organisationen som har gjort det uppgett att de fattat beslut om att inte medverka med 
frivilligverksamhet i projektet görs bedömning att intresset för projektet är begränsat. Förslaget är 
därför att motionen avslås. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
- Ingvar Jansson (S) föreslår arbetsutskottet besluta återremittera ärendet till förvaltningen i 

avvaktan på kommunala pensionärsrådets nästa sammanträde då inställning från PRO och 
SKPF inhämtas. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Janssons förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om yttrande över motion om gående skolbuss”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 
 Yttrande, SPF pensionärerna, 2022-09-01 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/32, ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-09-20 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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   2022-09-01 
 
 

TIDAHOLM 
 
 
 
 
 
Tidaholms kommun 
Social- och omvårdnadsförvaltningen 
Att. Förvaltningssekreterare Henrik Lennartsson 
522 83 Tidaholm 
 
 
Yttrande ang. motion om gående skolbuss 
 
SPF Seniorer Tidaholm tycker att motionen om gående skolbuss är en bra idé.  
Vi har dock i SPF styrelse tagit beslutet att inte medverka med någon 
frivlligverksamhet i projektet. 
 
 
För SPF Seniorerna 
 
Agneta Hendrikson 
Ordf. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-23 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 32 Beslut om remittering av motion om gående 
skolbuss 
KS 2022/110 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och 

social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-06-23. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-06-23. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om gående skolbuss”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-03-14. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-10-11 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 183 Beslut om förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2023-2024 
SON 2022/153 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom förslaget om förlängning av 

befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2017-12-19 att anta inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar 2018-2022. 

Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och revidering presenterades i VVG 
och SRO under juni 2022. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan 
nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge förutsättningar för att 
lokala avtal och överenskommelser ska kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument 
förlängas. 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2022-06-03 att ställa sig bakom förslaget 
om förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland, 
dock längst till och med 2024 och rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med 
förslaget. 

Social- och omvårdnadsnämnden säljer sedan 2017 del av tjänst till ungdomsmottagningen i 
Tidaholm från individ- och familjeomsorgens öppenvårdsgrupp (17,5 % av en tjänst). Enhetschef 
för öppenvårdsgruppen har deltagit i arbetsgruppen som arbetar med samverkansavtalet och har 
inget att erinra mot en förlängning av inriktningsdokumentet.  

Förvaltningen har inget att erinra mot förlängningen av inriktningsdokument. Vidare bedöms 
inriktningsdokumentet ligga väl i linje med barnrättsperspektivet. 

Social- och omvårdnadsnämnden föreslås således att besluta ställa sig bakom förlängning av 
inriktningsdokumentet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom förslaget om förlängning av 

befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-30 
 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 29/22, ”Förlängning av 

inriktningsdokument ungdomsmottagningar”, 2022-06-03 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-10-11 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2017/125, ”Beslut om antagande av 

inriktningsdokument ungdomsmottagningar 2018-2022”, 2017-12-19. 

85



Sida 1 av 2 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/153 

2022-09-30 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget om förlängning av 
befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2017-12-19 att anta inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar 2018-2022. 

Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och revidering presenterades i VVG 
och SRO under juni 2022. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan 
nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge förutsättningar för att 
lokala avtal och överenskommelser ska kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument 
förlängas. 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2022-06-03 att ställa sig bakom förslaget 
om förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland, 
dock längst till och med 2024 och rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med 
förslaget. 

Utredning 
Social- och omvårdnadsnämnden säljer sedan 2017 del av tjänst till ungdomsmottagningen i 
Tidaholm från individ- och familjeomsorgens öppenvårdsgrupp (17,5 % av en tjänst). Enhetschef 
för öppenvårdsgruppen har deltagit i arbetsgruppen som arbetar med samverkansavtalet och har 
inget att erinra mot en förlängning av inriktningsdokumentet.  

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. I inriktningsdokumentet under 
punkt 2 med rubrik ”Värdegrund” står följande: ”Barnkonventionens fyra grundprinciper är 
vägledande för verksamheten: barnets rätt att inte diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, 
barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att få uttrycka sina åsikter.” 

Barnrättsperspektivet anses därmed vara tillgodosett. 
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Utredningens slutsatser 
Förvaltningen har inget att erinra mot förlängningen av inriktningsdokument. Vidare bedöms 
inriktningsdokumentet ligga väl i linje med barnrättsperspektivet. 

Social- och omvårdnadsnämnden föreslås således att besluta ställa sig bakom förlängning av 
inriktningsdokumentet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-30 
 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 29/22, ”Förlängning av 

inriktningsdokument ungdomsmottagningar”, 2022-06-03 
 Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2017/125, ”Beslut om antagande av 

inriktningsdokument ungdomsmottagningar 2018-2022”, 2017-12-19. 
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Skaraborgs Kommunalförbund Protokollsutdrag                         6 (22)
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 29/22
Förlängning av inriktningsdokument ungdoms-
mottagningar 2023-2024
SKBKF2022.0061

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 29/22

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förslaget om förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dock längst till och med 2024 och 
rekommenderar kommunerna att besluta i enlighet med förslaget

Bakgrund
Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar som omfattar 
Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner, dokumentet ligger som grund för lokala 
avtal och överenskommelser som omfattar ungdomsmottagningarna. 
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för 
alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen ska vara 
lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter till 
tidiga insatser. Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de 
likheter och olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. 
Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år.
Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och revidering är påbörjat och 
kommer sannolikt presenteras i VVG och SRO under juni 2022. Ett färdigt samverkansavtal 
kommer dock inte hinna antas innan nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika 
glapp och för att ge förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna 
förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. VVG ställde sig bakom förslaget 
om förlängning den 4 april och SRO gjorde detsamma den 28 april. 

        

Skickas till
Medlemskommunerna
VästKom
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1 Inledning 
Folkhälsan i Sverige utvecklas generellt positivt för befolkningen som helhet. Trots detta ökar 
skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika grupper i samhället. Utvecklingen av unga 
människors hälsa och välbefinnande skiljer sig från utvecklingen av hälsan befolkningen i 
övrigt.  Sedan1990-talet har ungdomsgenerationen haft en sämre hälsoutveckling än övriga 
åldersgrupper framför allt när det gäller den psykiska hälsan.  
 
Första ungdomsmottagningen i Sverige startades 1970, därefter spred sig idén om en 
mottagning särskilt inriktad mot ungdomars fysiska och psykiska hälsa snabbt över landet. 
Målet med ungdomsmottagningarna har allt sedan starten varit att arbetet ska präglas av en 
helhetssyn på ungdomar. Området kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en 
viktig del av arbetet. Mottagningarna har genom åren också fått en allt större utmaning i att 
arbeta tydligare med psykisk hälsa och ungdomars levnadsvanor och livsvillkor. Idag är det 
tvärprofessionella arbetssättet väl etablerat och fördelningen mellan medicinskt och 
psykosocialt uppdrag relativt jämnt fördelat. 
 
Målet för ungdomspolitiken i Sverige är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt 
att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomstiden är en brytningstid 
mellan barndom och vuxenlivet. Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv 
och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomsmottagning är en viktig arena för att 
kunna uppfylla det nationella målet och för att skapa jämlik hälsa inom Västra Götaland.  
 
Ungdomar kan inte ses som en homogen grupp med lika uppväxtvillkor och förutsättningar. 
Kunskap om vilka ungdomarna är och deras livsvillkor, behöver utvecklas ur flera aspekter 
och ur ett ungdomsperspektiv. Behov av ökade och anpassade insatser för asylsökande och 
andra nyanlända unga måste beaktas i ungdomsmottagningarnas uppdrag. 
 
Detta inriktningsdokument är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 
kommuner. Inriktningsdokumentet bör ligga till grund för lokala avtal och överenskommelser 
om ungdomsmottagning och ska vara känt av personalen vid ungdomsmottagningen.  
 
Inriktningsdokumentet grundar sig på tidigare Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar 
i Västra Götaland 2011-2015 och på Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) 
handbok. 
 
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland har att följa gällande och för verksamheten relevant 
lagstiftning samt författningar. 
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2 Värdegrund  
Mänskliga rättigheter 
Vägledande för verksamheten är FN:s förklaring om mänskliga rättigheter.  
 
Barnkonventionen 
Barnkonventionens fyra grundprinciper är vägledandeför verksamheten: barnets rätt att inte 
diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets 
rätt att få uttrycka sina åsikter.  
 
Diskrimineringsgrunderna 
Alla ungdomar är välkomna till ungdomsmottagningen. Ungdomar som söker sig till 
mottagningen ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i mötet, deras frågor och problem ska 
respekteras och tas på allvar. Ungdomarna ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett 
likvärdigt sätt och får likvärdig tillgång till mottagningen oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder. 
 
Normmedvetet förhållningssätt 
Ett normmedvetet förhållningssätt ska prägla verksamheten. Det innebär att personalen är 
medveten om och ifrågasätter de normer som påverkar uppfattningar om vad som är 
”normalt” och därmed oreflekterat kan uppfattas som önskvärt. Målet med 
normmedvetenheten är att alla unga ska känna sig inkluderade och välkomna. 
 
Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 
Ett hälsofrämjande, eller salutogent, perspektiv innebär att utgå ifrån det friska hos individen 
och se till hens styrkor och förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande arbete och 
förhållningssätt bör ständigt lyftas och vara ett utvecklingsområde.  
 
Det psykosociala perspektivet utgår från hur individens psykiska förutsättningar formas av 
och samspelar med miljön. På ungdomsmottagningen är det psykosociala perspektivet 
integrerat i alla besök, oavsett yrkeskategori. Det sker genom möten som utgår från en 
helhetsyn där förståelse för ungdomen sker mot bakgrund av de sociala, psykologiska och 
kulturella sammanshand den unge ingår i.  
 
 
3 Övergripande mål 

• Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och 
vuxenliv. 
 

• Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där ungdomars 
behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus 
 

• Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.  
 

• Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och 
behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk 
helhetssyn ska prägla verksamheten. 

 
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras 
• Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas. 
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4 Inriktning 
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för 
alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen ska 
vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter 
till tidiga insatser.  
 
Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt 
hälsofrämjande och förebyggande arbete som är en del av det som ofta benämns som första 
linjens hälso- och sjukvård. Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans. 
Ungdomsmottagningarna behövs som ett led i att tillgodose ungdomars och unga vuxnas rätt 
till hälsa. Många unga under 18 år söker sig själva till ungdomsmottagningarna. 
Ungdomsmottagningarna har att följa gällande lagstiftning, barnkonventionen mm utifrån den 
unges bästa. 
 
Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge 
information, stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk 
och psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma och medvetandegöra 
riskfyllda levnadsvanor, såsom riskbruk av alkohol, droger, sex, spel mm 
 
Verksamheten vid ungdomsmottagning ska utgå från lokala förutsättningar och ungdomars 
behov och ha ett normkritiskt förhållningssätt. Kunskaper om ungdomars hälsa/ohälsa, 
omvärld, levnadsvanor, livsvillkor och demografi identifieras dels på strukturell och 
övergripande nivå, dels utifrån lokal kunskap.  
 
5 Verksamhetens innehåll  
 
5.1 Målgrupp 
Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de likheter och 
olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. Ungdomsmottagningen är 
till för alla unga till och med 24 år.  
 
5.2 Ungdomsmottagningens huvudområden: 

• Levnadsvanor och livsvillkor 
• Samlevnad och relationer 
• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
• Psykisk hälsa 

 
5.3 Insatser vid ungdomsmottagning: 

• bedöma om ungdomsmottagning är rätt vårdnivå 
• rådgivande, stödjande och behandlande arbete på mottagningen, individuellt eller i 

grupp  
• utåtriktat arbete på gruppnivå, t.ex. besök av klasser, besök på skolor och andra arenor 

för unga  
• erbjuda adekvat kunskap om sexualitet  
• stärka ungdomar i deras naturliga nyfikenhet kring sexualiteten samt stödja deras 

självkänsla och integritet  
• erbjuda kondomsamtal, preventivmedelssamtal och förskrivning av preventivmedel  
• förebygga och ge stöd vid oplanerad/oönskad graviditet samt vid abort  
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• samtala om sexuellt överförbara sjukdomar (STI, dvs Sexual Transmitted Infections) i 
det utåtriktade arbetet och vid individuella besök 

• smittspåra  
• arbeta med ungdomars fysiska och psykiska utveckling samt kroppsuppfattning och 

självbild  
• uppmärksamma ohälsa och erbjuda korttids råd, stöd, motiverande/bearbetande samtal 

kring sociala problem, psykisk ohälsa samt risk- och missbruk, 
• göra bedömningar, tidiga insatser och korttidsbehandling vid lindrig psykisk ohälsa (ej 

läkemedelsbehandling), inom ramen för ungdomsmottagningens profil som 
lättillgänglig lågtröskelverksamhet. 

• hänvisa/lotsa/remittera till annan aktör/vårdgivare/vårdnivå vid behov  
  
 
5.4 Verksamhetsformer  

• Drop-in-mottagning 
• Individuella besök 
• Gruppverksamhet 
• Telefonrådgivning 
• Utåtriktat arbete och informationsarbete  
• Digitala tillgänghetslösningar och e-tjänster 

 
5.5 Utåtriktat arbete och informationsarbete   
Ungdomsmottagningarna ska i sitt utåtriktade arbete eftersträva att finnas där ungdomarna är.  
Alla ungdomar ska känna till var ungdomsmottagningen finns och ha vetskap om vad de kan 
få hjälp med på mottagningen. Minst en gång under högstadietiden ska alla elever få göra ett 
besök på ungdomsmottagning för att få information om verksamheten. Utöver detta är det 
angeläget att på högstadie- och gymnasienivå arbeta i en strukturerad form där ungdomarna 
aktivt får möjlighet att diskutera olika ämnen inom sexuell och reproduktiv hälsa, 
levnadsvanor samt psykisk hälsa. Ungdomsmottagningens utåtriktade arbete kan även 
inkludera yngre åldrar.  
 
5.6 Kompetens  
Ungdomsmottagningarnas verksamhet utgår ifrån lokala behov och förutsättningar. Rätt 
kompetens hos personalen krävs för att göra adekvata bedömningar och för att vid behov lotsa 
den unge vidare till andra instanser För att definieras som ungdomsmottagning ska 
personalgruppen bestå av barnmorska, kurator/socionom och/eller psykolog samt läkare (i 
första hand specialist i allmänmedicin). Tillgång till läkare kan för mindre mottagningar ske 
genom samverkan (se 6.1 organisationsmodell). Mottagningarna kan ha tillgång till andra 
personalkategorier som till exempel sjuksköterska, undersköterska och/eller administrativ 
personal.  
 
En central förutsättning för ungdomsmottagningens verksamhet är att företrädare för de 
medicinska, sociala och psykologiska kompetenserna har nära samarbete och 
tvärprofessionellt arbetssätt.  
 
Fördelningen mellan de psykosociala/psykologiska och medicinska kompetenserna ska vara 
jämnt fördelade. För att kunna möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar kräver 
uppdraget specifik kompetens om ungdoms- och genusperspektiv, biologiska, psykologiska, 
sociala aspekter på tonårsutveckling, sexualitet och könsidentitet.  
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5.7 Valfrihet 
Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom Västra Götaland. 
Det innebär att alla ungdomsmottagningar ska ta emot ungdomar från hela Västra Götaland.  
 
6 Resursnivå 
Den resursnivå där en lägsta service och kvalitetsnivå uppnås, upprätthålls vid ett 
befolkningsunderlag på 3250 ungdomar inom målgruppen 13-24 år, när 
ungdomsmottagningen bemannas med motsvarande: 

• Barnmorska 1,0 tjänst 
• Kurator/socionom och/eller psykolog 1,0 tjänst 
• Läkare 0,1 tjänst 

 
För mottagningar med antalet unga i målgrupp som understiger 3250 i sitt närområde, räknas 
resurserna proportionerligt enligt ovan. 
 
6.1 Organisationsmodell 
För öka förutsättningarna för unga i hela länet att få tillgång till en ungdomsmottagning i sin 
hemkommun och för att nå ovanstående resursnivå, byggs i Västra Götaland en 
organisationsmodell för ungdomsmottagningar i tre nivåer: huvud-, bas och närmottagning.  
Nivåstruktureringen görs för att trygga resurser och kompetenser även för de mindre 
mottagningarna. Syftet är att öka förutsättningarna för en jämlik vård, utifrån lokala 
anpassningar. 

 
Huvudmottagning 

• drop-in och tidsbokning  
• kompetens på mottagningen med uppdrag att även vara en resurs för mindre 

mottagningar; barnmorska, kurator, psykolog, allmänläkare, gynekolog 
• egen lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet 

Vid en huvudmottagning kan även andra yrkeskategorier finnas t.ex. psykoterapeut, 
sjuksköterska med vidareutbildning inom tex psykisk hälsa, STI, andrologi och sexologi. 

 
Basmottagning 

• drop-in och tidsbokning 
• lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet 
• kompetens med uppdrag att även vara en resurs för mindre mottagningar; barnmorska, 

kurator.  
• Tillgång till psykolog och övriga kompetenser som finns vid huvudmottagningar. 

 
Närmottagning  

• drop-in och tidsbokning.  
• erbjuda lokaler som passar de unga 
• kompetens ska minst bestå av barnmorska och kurator/socionom.  
• Tillgång till läkare och övriga kompetenser som finns vid huvud - och 

basmottagningar. 
• kan vara mobil  

Detta är lägsta nivå.  
För läkarkompetens kan vid behov samverkan ske med vårdcentral där ungdomen är listad. 
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7 Samverkan 
Verksamheten vid ungdomsmottagningarna bygger på en aktiv samverkan mellan kommun 
och region. Samverkan ska ske både på individuell, övergripande och organisatorisk nivå.  
Det innebär ömsesidig samverkan med andra aktörer både lokalt, delregionalt och regionalt i 
frågor som rör barns och ungdomars välbefinnande.  
 
Samverkan mellan ungdomsmottagning och aktörer på orten såsom socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, skola, folkhälsoråd och föreningsliv med flera är en förutsättning ett gott 
omhändertagande, både i individärenden och på organisatorisk nivå. Samverkan på 
organisationsnivå kan företrädesvis ske i Vårdsamverkan på lokal, delregional och regional 
nivå. 
 
Samverkan mellan respektive ungdomsmottagning behöver utvecklas för en ökad 
tillgänglighet för ungdomar, som anpassas efter ungdomars behov och de lokala 
förutsättningarna. 
 
För ungdomsmottagningens verksamhet bör samverkan och samordning prioriteras för att nå 
speciellt utsatta ungdomar. 
 
 
8 Huvudmannaskap och samverkansavtal 
Kommun och region har genom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) ett befolkningsansvar. När det gäller ungdomsmottagningarna innebär detta ett 
gemensamt ansvar för psykisk hälsa, förebyggande, uppsökande och utåtriktade insatser för 
barn och ungdomar. Ungdomsmottagningen har genom sin lågtröskelprofil möjligheten att 
vara en resurs i att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt främja vuxenblivandet. Att 
samverka i ungdomsmottagningarna är en del av kommunernas och Västra 
Götalandsregionens gemensamma arbete med att utjämna skillnader i hälsa och 
socioekonomiska förutsättningar.    
 
Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region – var för sig eller 
tillsammans/delat. Den vårdgivare som får uppdraget kan vara kommun, region eller privat 
vårdgivare. Det åligger dock regionen att ha det medicinska ledningsansvaret, enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen.   
 
8.1  Lokala samverkansavtal  
 
För att reglera samverka och ansvarsfördelning samt och förankra varje ungdomsmottagning 
lokalt, tecknas lokala samverkansavtal mellan respektive kommun/avtalspart och Västra 
Götalandsregionen.  
 
Lokala avtal bör innehålla: 
• verksamhetens innehåll (kompetenssammansättning, öppettider, tilläggsuppdrag mm) 
• driftansvar (ledning, planering, uppföljning och redovisning av verksamheten) 
• ledning av verksamheten, inklusive arbetsledarroll och arbetsmiljöansvar 
• hälso- och sjukvårdsansvaret (om annan än Västra Götalandsregionen är driftansvarig)  
• former för strukturell samverkan, både lokalt, delregionalt och regionalt 
• hänvisning till föreliggande inriktningsdokumentet som styrdokument för verksamheten 
• finansiering  

95



 

 8 

• redogörelse för hantering då parterna inte är överens  
  
8.2 Ekonomisk fördelningsprincip i lokala samverkansavtal 
Enligt ovan bör de lokala avtalen redogöra för samverkansparternas respektive finansiering 
för varje ungdomsmottagning. Varje avtalspart är suverän och kan genom förhandling komma 
överens om lämplig fördelning efter lokal anpassning 
 
En princip för finansiell fördelning mellan parterna bör spegla respektive parts ansvar och 
ambition. En sådan fördelningsprincip grundas på respektive organisations ansvar, nyckeltal 
för bemanning och kompetens, samt ungdomsmottagningens uppdrag. 
 
Syftet med en fördelningsprincip är att ge parterna stöd i den lokala dialogen. 
 
En riktlinje för ekonomisk fördelningsprincip gällande region- och kommunersättning i de 
lokala samverkansavtalen om ungdomsmottagningar kan vara 75/25, enligt följande: 
 

• Uppdrag och åtagande. 
Ungdomsmottagningarnas uppdrag och åtagande beskrivs under punkten 5.3: ”Insatser 
på ungdomsmottagning”. Insatserna fördelas ca 50 procent medicinskt uppdrag och ca 
50 procent psykosocialt/psykisk hälsa- uppdrag.  

• Bemanning 
Måltal för kompetens och bemanning beskrivs under punkt 6: ”Resursnivå”, och följer 
beskrivningen av ”Insatser på ungdomsmottagning”, det vill säga 50 procent 
medicinsk kompetens och 50 procent psykosocial/psykisk hälsa-kompetens.    

• Ansvar 
Västra Götalandsregionen ansvarar för medicinsk personal och uppdrag. Ansvar och 
uppdrag inom det psykosociala perspektivet och för psykisk hälsa är gemensamt, 
vilket innebär 50/50 mellan kommun och region. 

 
Sammantaget ger beräkningarna ovan den finansiella fördelningsprincipen 75/25.  
 
Kostnader för lokalhyra, laboratorie/provtagning, preventivmedel, tolk, verksamhetutvecklare, 
chef, IT och OH tillkommer och ingår i den totala finansieringen. 
  
9 Avgifter 
För besök hos hälso- och sjukvårdspersonal på ungdomsmottagning ska patientavgift erläggas 
i enlighet med beslut i Västra Götalandsregionen. 
 
 
10 Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar 
Verksamhetschef ska finnas för varje ungdomsmottagning. Verksamhetschefen ska svara för 
att verksamheten har en personal- och kompetensstruktur som tillgodoser god vårdkvalitet, 
hög patientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet. Den huvudman som är arbetsgivare 
ansvarar för att verksamhetschefen har kompetens för uppgiften och att medicinskt 
ledningsansvarig finns.  
 
 
11 Dokumentation och kvalitetssäkring 
Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning. Arbetsuppgifterna avgör om 
dokumentation i patientjournalen ska ske. All personal oavsett huvudman som ger råd, stöd 
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eller behandling individuellt är skyldiga att dokumentera i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen, eftersom ungdomen då är att betrakta som patient.  I de fall personal anställda 
av kommunen utför arbetsuppgifter som rådgivning och samtal kring psykisk ohälsa, 
abortsamtal, STI-rådgivning etc. kan tillgång till patientjournalen säkerställas genom 
tecknandet av ett uppdragsavtal om tillgång till vårdgivarens vårddatasystem. 
 
Ungdomar ska informeras om sekretessreglerna och på vilket sätt deras besök dokumenteras. 
Information ska lämnas på det sätt som anges i gällande lagstiftning. 
 
12 Uppföljning och resultat 
Ungdomsmottagningarna ska analysera och synliggöra verksamhetens kvalitet och resultat. 
Uppföljningen ska ske utifrån det som gäller i överenskommelser och/eller avtal. 
Uppföljningen bör kunna följas över tid. Besöks- och åtgärdsregistrering ska redovisas i 
regionens vårddatabas. 
 
Kundenkäter ska redovisas och ungdomars synpunkter ska belysas och beaktas. 
 
Båda samverkansparter har i uppdrag att samverka utifrån samverkansavtal, gällande 
uppföljning och resultat årligen.  
 
13 Utvecklingsarbete 
Fortsatta utvecklingsarbeten behöver göras för ungdomsmottagningarna.  

• Enhetlig avtalsmall för samverkansavtal inom Västra Götaland, som ett stöd när lokala 
samverkansavtal ska tecknas. 

• IT samt dokumentation ur juridisk synvinkel behöver klargöras 
• Samverkan behöver utvecklas inom ramen för Vårdsamverkan på olika nivåer. Vid 

behov kan partsgemensamma arbetsgrupper tillsättas.  
• En regionövergripande uppföljning av fördelningsprincipen samt resursfördelning bör 

göras. 
• Länsgemensam uppföljning av mottagningarnas kvalitet utifrån kvalitetsmått bör 

göras årligen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-12-19 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2017/327 

§ 125 Beslut om antagande av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2018-2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att anta inriktningsdokumentet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2017-12-05 § 

372, ”Beslut om antagande av inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar 2018 – 2022. 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Inriktningsdokument för ungdomsmottagningen”, 
socialchef Bengt Höglander, 2017-11-27. 

✓ Skaraborgs kommunalförbunds styrelses beslut 2017-10-20 § 84. 
✓ Förslag till inriktningsdokument. 

 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta anta inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningarna i 
Västra Götaland. 

 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta 
inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland.  

 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/208 

2022-10-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Åsa Alvner, socialchef 

Rapport om kommunens arbete med trygghet, 
kvällar och helger i Tidaholm 
Förslag till beslut 

- Social och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Vid nämndssammanträdet 2022-09-27 beslutade förvaltningen att uppdra till förvaltningen att 
återkomma med rapport med anledning av barn som rör sig utomhus sena kvällar på både 
vardagar och helger. Det föreligger också skäl att tro att det förekommer viss droganvändning och 
skadegörelse. 

Socialchefen informerade vid sammanträdet om att arbete har initierats tillsammans mellan barn- 
och utbildningskontoret och individ- och familjeomsorgen kring frågan samt att frågan även har 
lyfts i kommunens ledningsgrupp varefter Tf kommundirektör David Olsson har tagit på sig att 
kontakta kommunpolisen för att boka ett möte.  

Sedan sammanträdet 2022-09-27 har kommunen arbetat tätare tillsammans med polisen och 
samhällsskydd mellersta Skaraborg, socialtjänsten har inlett utredningar, dialog sker mellan skola 
och socialtjänst.  

Ett uppstartsmöte för SSPF är inplanerat till den 20 oktober, där skola, socialtjänst, polis och fritid 
ingår som parter. 

Arbete med vuxna på stan pågår, fritidsgården En trappa ner har extra bevakning från vaktbolag 
under helger.    

Barnrättsbedömning 
Ärendet avser information till nämnden om pågående arbete vilket inte föranleder en särskild 
barnrättsbedömning. En barnrättsbedömning kan komma att bli aktuell vid ett framtida beslut 
kopplat till frågan. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapport om kommunens arbete med trygghet, kvällar och helger i 

Tidaholm”, socialchef Åsa Alvner, 2022-10-17 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/86, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen”, 

2022-09-27 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-09-27 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 86 Beslut om uppdrag till förvaltningen 
SON 2022/208 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar uppdra till förvaltningen att till nästa nämndsammanträde återkomma 

med rapport om arbetet kring frågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Storm (S) initierar ärendet med anledning av kännedom och uppgifter om att det är barn 
som rör sig utomhus sena kvällar på både vardagar och helger. Det föreligger också skäl att tro att 
det förekommer viss droganvändning och skadegörelse. 

Socialchef Åsa Alvner informerar om att arbete har initierats tillsammans mellan barn- och 
utbildningskontoret och individ- och familjeomsorgen kring frågan samt att frågan även har lyfts i 
kommunens ledningsgrupp varefter Tf kommundirektör David Olsson har tagit på sig att kontakta 
kommunpolisen för att boka ett möte. 

Förslag till beslut 
- Jonas Storm (S) föreslår nämnden besluta uppdra till förvaltningen att till nästa 

nämndsammanträde återkomma med rapport om arbetet kring frågan. 

Beslutsunderlag 
 - 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/154 

2022-10-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Ställningstagande kring förlängd 
rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom rekommendationen 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter till och med 2024 

Ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 10 juni 2022 
beslutat: 

- att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024  

- att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela SKR sitt 
ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 

Social- och omvårdnadsnämnden fattade i beslut § 2019/54, ”Beslut om gemensam finansiering för 
en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter” 2019-05-28, beslut om att följa 
SKR:s (då SKL) förslag om medfinansiering av kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamhet. 
Kostnaden för Tidaholms kommun har cirka 25 000 kr/år (1,95 kr per invånare och år). 

Den ursprungliga finansieringen gällde för fyra år (2020-2023) och aktuell rekommendation 
innebär en förlängning om ett år. 

Nämnden fick först aktuellt ärende till sig att yttra sig över till kommunstyrelsen och gjorde så vid 
sammanträdet 2022-09-27. Efter dialog mellan tjänstepersoner vid kommunledningskontoret 
respektive social- och omvårdnadskontoret konstaterades dock att nämnden själv äger ärendet 
och således kan fatta beslutet självständigt. 

Utredning 
SKR:s styrelse har vid sammanträde den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendationen till 
och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt 
arbetssätt och för att konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
detta. 

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 blir densamma 
som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kr per invånare i 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

kommunen, per år. Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av antalet deltagande 
kommuner. 

Förvaltningen ser fortsatt nytta med initiativet och att kostnaden för ett års förlängning är högst 
rimlig i förhållande till nyttan det genererar. Förslaget till nämnden är således att besluta anta 
SKR:s rekommendation. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ställningstagande kring förlängd rekommendation kunskapsstyrning 

socialtjänst”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-17 
 Skrivelse, ”Information om ställningstagande – Förlängning av rekommendation om 

gemensam kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter”, avdelningschef Fredrik 
Lennartsson, 2022-08-30. 

 Meddelande från SKR:s styrelse, ”Förlängd rekommendation Kunskapsstyrning 
socialtjänsten”, 2022-06-10 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2019/54, ”Beslut om gemensam finansiering för 
en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter”, 2019-05-28 

Sändlista 
SKR 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Fredrik Lennartsson 
VO  

  

2022-08-30 

Vårt dnr: 

22/00731

Information om ställningstagande 

Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av 

ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter  

SKL:s styrelse beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att 

gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett 

mer samlat system för kunskapsstyrning (18/00295). Enligt beslutet gäller 

finansieringen för fyra år (2020-2023). 288 av 290 kommuner medverkar i 

arbetet utifrån rekommendationen.  

SKR:s styrelse har vid sammanträde den 10 juni 2022, beslutat att förlänga 

rekommendationen till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan 

fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt och för att 

konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 

detta.  

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 

2024 blir densamma som fastställdes i den ursprungliga 

rekommendationen, det vill säga 1,95 kr per invånare i kommunen, per år. 

Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av antalet deltagande 

kommuner. 

 

För att minska den administrativa bördan för respektive kommun kommer 

SKR inte att begära in beslut om medverkan under 2024 från alla 

medverkande kommuner. Om er kommun inte vill medverka i det 

gemensamma arbetet under 2024 så behöver ni meddela detta till SKR 

(anna.nielsen@skr.se) senast den 1 december 2022.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner  

Vård och omsorg 

Fredrik Lennartsson    

Avdelningschef  
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Kommunstyrelserna 
 
 

Meddelande från styrelsen - Förlängd rekommendation 
kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 
Ärendenr: 22/00731 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 10 
juni 2022, beslutat  
 
att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela SKR sitt 
ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 

Bakgrund 
Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 december 2018:  

1. Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 
(2020-2023).  

2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift.  

3. Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  

 
I kansliets arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet 
efter 2023 (punkt 3 ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut 
om ett kommande långsiktigt arbetssätt.  
 
Ytterligare skäl till förslag om förlängning av nuvarande rekommendation är att: 

- Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer 
att läggas fram först efter årets val, och det är känt att den kommande 
lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området kunskapsstyrning. 
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- Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till 
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till 
kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 

 
Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 blir 
densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 
kr/inv i kommunen/år. Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av antalet 
deltagande kommuner. 
 
SKR:s kansli kommer senast den 1 september 2022 att återkomma om 
tillvägagångssätt för kommunerna att senast den 1 december 2022 meddela sitt 
ställningstagande inför 2024.  
 
Överenskommelsen/rekommendationen redovisas i bilaga. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Carola Gunnarsson 
Ställföreträdande ordförande 
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 KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 

KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 
 
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

 

 

 
Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni.  
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Vårt dnr: 18/00295 
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Inledning  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet.  
 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 
 
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys  
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.  

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat.  
 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst.   
  
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL.  
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.  
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten.  
 
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.  
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

 
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 
 
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.  
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
Förslag till beslut: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-
2023).  

 
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.  
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet.  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 

för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent.  
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

 
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 

samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte.  
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen.   
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder  
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 
 
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter.  
 
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är:  

• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)  

• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)  

• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner)  

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner)  

• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

 
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 
 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 
 
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:  

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:  
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).  
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i  pilotundersökningen 2017).  

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:  
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017).  

 
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskapsstyrning  
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av:  

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter  
(i Partnerskapet).  

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.  
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap.  
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.  

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.  

 
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.  

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 
 
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver.  
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.  
 
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare  
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-05-28 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/267 

§ 54 Beslut om gemensam finansiering för en långsiktig 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter 
 
Sammanfattning av ärendet 
SKL:s styrelse rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera 
viktiga förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska 
kunna följa upp och utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera 
resurser och insatser som gör skillnad för brukarna. 
 
Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma 
finansieringen av: 
 

• Kvalitetsregister som kommunerna använder 
• Ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk 

uppföljning 
• Gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå 

 
Den årliga kostnaden är beräknad till 19, 5 miljarder kronor per år nationellt 
vilket motsvarar 1,95 kr per invånare årligen. För Tidaholms kommun skulle 
detta innebära en kostnad på cirka 25 000 kr per år i fyra år. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-07 § 

94, ”Beslut om gemensam finansiering för en långsiktig 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter”. 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter”, nämndsekreterare 
Henrik Lennartsson, 2019-04-26. 

✓ Följdbrev till meddelande från styrelsen 2018/15, SKL, 2019-03-06. 
✓ Meddelande från styrelsen 2018/15, SKL, 2018-12-14. 

 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta följa SKL:s rekommendation såsom framgår i meddelandet 
från styrelsen (2018/15) 2018-12-14 samt följdbrevet till styrelsens 
meddelande 2019-03-06 och följa den föreslagna kostnaden under 
förutsättning att alla kommuner deltar i finansieringen. 

 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att följa SKL:s 
rekommendation såsom framgår i meddelandet från styrelsen 
(2018/15) 2018-12-14 samt följdbrevet till styrelsens meddelande 
2019-03-06 och följa den föreslagna kostnaden under förutsättning att 
alla kommuner deltar i finansieringen. 

 
Sändlista 
SKL 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/2 

2022-10-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Rapporter och skrivelser 2022-10-25 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om skrivelse från SKR angående Höjda arvoden till familjehem och andra förändringar 
som börjar gälla den 1 januari 2023 (Dnr SON 2022/209) 

Information om skrivelse från undersköterskor i Tidaholms kommun (Dnr SON 2022/215) 

Information om skrivelse från nattarbetare i Tidaholms kommun (Dnr SON 2022/217) 

Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/97, ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-09-26 (Dnr SON 2022/101) 
Kommunfullmäktige har beslutat att bordlägga ärendet. 

Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/155, ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-12 (Dnr SON 2022/21) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad delårsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – augusti år 2022 samt att uppdra till nämnderna att, i samband 
med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i 
balans. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-10-25”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-10-17 

120



2022-08  

 TYP Vårt dnr: Bilaga: 

    

 2022-09-16 Ert dnr:  

 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Cecilia Moore 

Avdelningen för vård och omsorg 

 

Till Sveriges socialchefer 

Höjda arvoden till familjehem och andra förändringar som 

börjar gälla den 1 januari 2023 

SKR har sett över sina rekommendationer till kommuner om ersättningar och villkor 

vid familjehemsvård för barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. med 

syfte att göra det enklare för kommuner att rekrytera lämpliga familjehem.  

Från och med 1 januari 2023 uppdaterar SKR sina rekommendationer och ersätter då 

cirkulär 21:40 med ett nytt. 

Inför att de rekommendationerna börjar gälla erbjuder SKR en webbutbildning den 18 

oktober. Utbildningen  vänder sig till berörda medarbetare i kommunerna, till exempel 

familjehemssekreterare, administratörer, ekonomer, chefer inom familjehemsvården, 

men också till politiker på kommunal nivå. Mer information och anmälan finns här:  

Ersättningar och villkor vid placering av barn och unga, vårdnadsöverflyttningar 

De nya rekommendationerna 

I juni i år beslutade SKR:s förbundsstyrelse om höjda arvodesnivåer för familjehem. 

Det innebär att istället för den årliga höjningen som följer löneutvecklingen för vissa 

yrken, sker en höjning med 2 991 kronor i jämförelse med 2020 års belopp. Se tabell 

nedan med arvodesnivåerna för 2023, samt kursiverat, för 2020 och 2022:  

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode 

0–19 

2020 

2022 

11 237 kr 

8 246 kr 

8 588 kr 

13 132 kr 

10 141kr 

10 561 kr 

15 040 kr 

12 049 kr 

12 548 kr 

17 255 kr 

14 264 kr 

14 854 kr 

 

Övriga förändringar i rekommendationerna:  

• Arvodet är detsamma för en åldersklass 0-19 år, och inte som tidigare uppdelat 

på två åldersklasser 0-12 år och 13-19 år där arvodet för de äldre barnen var 

högre. Från och med 1 januari 2023 när de nya rekommendationerna börjar 

gälla är det tidsåtgång och arbetsinsats inom uppdraget som är vägledande för 

vilket arvode som utbetalas. Det innebär, precis som tidigare, att ett arvode kan 

komma att såväl höjas som sänkas under ett uppdrag utifrån tidsåtgång och 

arbetsinsats.  
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• I vissa fall kan en reducering av grundarvodet bli aktuellt. Det kan handla om 

att ett syskon placeras i samma familjehem, eller att placering sker i 

familjehem som efter utredning inte bedöms ha förutsättningar att tillgodose 

det tilltänkta barnets hela vårdbehov, men där den sammantagna bedömningen 

är att det är barnets bästa att få bo i det tilltänkta familjehemmet med 

kompenserande insatser. I det nya cirkuläret kommer det att finnas ytterligare 

vägledning till kommunerna om reducering av grundarvodet.  

Därutöver innehåller rekommendationerna en del andra uppdateringar. Bland annat 

har SKR tydliggjort vad kommunerna ska uppmärksamma i förhållande till olika 

socialförsäkringsförmåner, både vid placering i familjehem och när insatsen 

familjehem ges med stöd av LSS, och vilka bestämmelser som gäller vid en 

vårdnadsöverflyttning till ett tidigare familjehem. Det här är områden som SKR får en 

del frågor om.  

Precis som tidigare år är SKR:s rekommendationer generella. De kan användas som 

ett stöd när en kommun tar fram lokala riktlinjer för handläggning av dessa ärenden. 

Innebär de höjda arvodesnivåerna ökade kostnader för kommunerna?  

Det är svårt att uppskatta hur ett högre arvode påverkar kommunernas kostnader. En 

ökning av detta slag skulle vid fullt genomslag teoretiskt öka kostnaderna för 

kommunernas egna familjehem med cirka 433 miljoner kronor per år, motsvarande 

cirka fem procent av de totala kostnaderna för familjehemsvården. Troligen blir 

kostnadsökningen betydligt lägre än så då många kommuner inte håller sig inom 

rekommendationerna idag. Till detta ska tilläggas att ett högre arvode bör öka 

kommunernas möjlighet att konkurrera med de konsulentstödda verksamheternas 

arvoden, vilket skulle leda till lägre totala kostnader för kommunerna. Samtidigt kan 

en ökning av SKR:s arvoden även leda till att konsulentstödda ökar sina arvoden 

vilket ytterligare skulle öka kommunernas kostnader för familjehemsvård. Det går 

därmed inte med en absolut säkerhet att prognosticera vad en ökning kommer att 

innebära för kommunernas möjligheter att rekrytera lämpliga familjehem.  

SKR fortsätter sitt arbete med att öka kommunernas möjligheter till rekrytering av 

lämpliga familjehem. 

Frågor 

Välkommen att kontakta Cecilia Moore, konsult SKR, vid eventuella frågor: 

cecilia.moore@skr.se  

08 452 72 22  
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Helttidsmåttet Natt 
 

Nu har alla nattarbetare förutom en på Midgård, Solvik, Hellidshemmet och hemvården skrivit under 
på att vi vill behålla våra nattjänster som de är idag. 

 

Vi vill behålla vårt nuvarande schema med högre tjänstgöringsgrad  

Varför ska vi blanda in kvällar när vi faktiskt har nattjänster? Vi har ju alla valt att jobba nätter av flera 
anledningar. Att sen säga att vi ska få flytta på oss och byta arbetsplats för att jobba upp procent, 
känns det som ett bra förslag? Vad ger det för trygghet för vårdtagare? Vad ger det för kontinuitet 
för oss som ska utföra jobbet? Att jobba ett fåtal arbetspass per schemaperiod på en annan 
arbetsplats än ens ordinarie kommer innebära en lång inkörningsperiod för att lära sig verksamheten 
och vårdtagarna. För oss som faktiskt jobbar med det känner vi att det kommer innebära en stor 
otrygghet för oss som ska jobba och en stor otrygghet för de boende. Det föreligger då en stor risk 
att personal kommer sjukskrivas på grund av detta.  

Hur ska kvällarna placeras ut på våra scheman? Då vi måste få dem schemalagda. All nattpersonal i 
Tidaholms kommun jobbar ut efter ett fem veckors schema medan dagpersonalen jobbar efter fyra 
veckors schema. Det innebär att ett nytt schema måste skrivas för både natt och dagpersonal.  

 

Hur blir det med vår återhämtning?  

I dagsläget motsvarar en heltid 17 nätter på fem veckor. Framöver blir det 19 nätter (+APT för vissa) 

Det är vida känt att nattarbete sliter betydligt mer på kroppen och vår återhämtning är väldigt viktigt 
för att vi ska orka fortsätta jobba. Hur mycket återhämtning tror ni det blir när våra arbetstillfällen 
ÖKAR?  

Ett flertal kommuner har efter en testperiod fått backa och gå tillbaka till det gamla då personalen 
inte orkar med att jobba så intensivt. Har NI pratat med någon kommun som faktiskt genomfört 
detta projekt med god framgång?  

Det finns helgtjänster på ca 30h/veckan som motsvarar en heltid. Varför går det inte att göra så med 
nattjänsterna? Vad gör att nattarbete är mindre värt? Vi jobbar också bara obekväma arbetstider. 
Och det får inte glömmas bort att det sliter fortfarande mycket mer att jobba nätter än helg! 

Vi står inför en stor utmaning inom vården då vårt jobb inte är särskilt attraktivt. Vi jobbar året runt 
med obekväma arbetstider. Vi är alltid underbemannade. Våra löner följer absolut inte med 
resterande delen av samhällets utveckling. Omvårdnadsprogrammen runt om i Sverige slår igen ett 
efter ett på grund av för få sökande. Vi som jobbar förstår att vi står inför en stor kris, så varför gör 
inte ni det? För att kunna säkerställa en god vård för kommunens invånare är det viktigt att ni tar 
hand om personalen som finns och att ni lyssnar på oss!! 

Bara som en sådan sak att inte alla fick fyra veckors ledighet i sommar på grund av vikariebrist talar 
väl sitt tydliga språk?  
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Vad har denna sommaren inte kostat kommunen? All inbeordring och indragen semester har lett till 
både väldigt missnöjd och besviken personal och även stora kostnader. Vill ni verkligen ha en sådan 
sommar till? Vi som faktiskt är ute i verksamheten vill verkligen inte det.  

På något sätt måste vi försöka locka nya människor till vårt yrke och det gör vi INTE genom att 
förstöra nattscheman med att blanda in kvällar och korta ner våra arbetspass.  

 

Vårt förslag lyder såhär:  
All nattpersonal som jobbar inom säbo och hemvård borde ha samma start och sluttid 21.30 – 07.15. 
Det höjer all nattpersonals procent.  

Det påverkar inte dagpersonalen, skulle ni korta ner våra nätter innebär det schemaändring för 
dagpersonal då de antingen måste sluta senare eller börja tidigare.  

Det blir mer tid för återhämtning. 

Inte lika mastigt för de som vill upp i procent och jobba heltid. 

Vi vet att det inte kommer påverkar vår hälsa lika mycket som det gör när kvällar blir inblandade i 
vårt nattschema.  

80% ska vara en heltid. Det gör att vi som redan jobbar nätter får mer återhämtning som i sin tur 
innebär friskare kroppar och knoppar. Vår pension gynnas av att vi jobbar heltid vilket också är viktigt 
att ha i åtanke.  

 

 
Att  

- Samtliga nattarbetare har kvar sina timmar och endast höja tjänstgöringsgraden.  
- Samtliga nattarbetare arbetar samma tider. 
- Sänka nattarbetarnas heltidsmått till 80% vilket möjliggör för nattarbetarna att arbeta heltid.  

 

 

I grund och botten gillar vi vårt jobb men det är väldigt viktigt att komma ihåg att det vi jobbar med 
och de arbetstider vi jobbar är slitsamt. Det kräver väldigt mycket av oss som personal. Därför önskar 
vi att ni verkligen tar till er det vi har skrivit här. Vårt jobb vi utför på natten är precis lika viktigt och 
värdefullt som det jobb som utförs på dagar och kvällar. Tänk på att det måste göras mycket för att 
behålla värdefull personal och göra Tidaholms kommun attraktiv att jobba i. Vårt förslag här ovanför 
tycker vi är en bit på vägen mot det.  

 

Med Vänliga Hälsningar nattarbetarna på Solvik, Hellidshemmet, Midgård och hemvården.  
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/3 

2022-10-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Anmälningsärenden 2022-10-25 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2697-22 

Dom. Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 799-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4124-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3719-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4274-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 2514-22 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-10-25”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-10-17 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/4 

2022-10-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om delegationsbeslut 2022-10-25 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-09-01 – 2022-09-30 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-09-01 – 2022-09-30 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-09-01 – 
2022-09-30 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-09-01 
– 2022-09-30 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Åsa Alvner 
Socialchef 

3.1 2022-10-03 SON 2021/284 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-10-25”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-10-17 
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