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Social- och omvårdnadsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-06-22 kl 13:30 
Plats: Sessionssalen/Digitalt 
Justerare: Peter Friberg (M)  
Gruppmöte kl 13:00 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Anna Zöögling (S), Peter Friberg (M), Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), 
Emma Graaf (S), Krister Wäring (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette 
Rask (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD), 
 
Tjänstgörande ersättare 
 
 
Ersättare 
Alexander Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), Jonas Storm (S), Linda Boudin 
(S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V), Håkan Daremark (KD), Louise 
Vind (C), Gunilla Dverstorp (M), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD), 
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1 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 p 
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hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar 

2021/128 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-08 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/41 

§ 111 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta godkänna upprättad helårsprognos samt 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport efter maj 2021 samt helårsprognos för år 2021 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad helårsprognos samt överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos maj 2021”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson 
 Helårsprognos maj 2021, Social- och omvårdnadsnämnden 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-01 
 
Ärendenummer 
2021/41 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - helårsprognos maj 2021 
 
Ärendet 
Månadsrapport efter maj 2021 samt helårsprognos för år 2021 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos maj 2021”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson 
 Helårsprognos maj 2021, Social- och omvårdnadsnämnden 

 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 
 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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1 Inledning 

Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller 
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i 
förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en 
åtgärdsplan. När nämnden har fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även 
kommunstyrelsen del av respektive rapport. 
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2 Sammanfattning 

Under inledningen av året har social- och omvårdnadsförvaltningen varit fortsatt påverkade 
av covid-19-pandemin. Samtliga brukare som hör till fas ett och två har erbjudits vaccin, och 
så även personal. 

Inom äldreomsorgen har schemaförändringar gjorts, i syfte att bättre möta de ekonomiska 
utmaningar som förvaltning och nämnd stått inför. 

Avvecklingen av HVB Ariel har genomförts. Inom den sociala barnavården är det ett fortsatt 
högt tryck med många orosanmälningar kring barn som far illa. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter maj 2021 är ett överskott på 1,7 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 – maj 2021 är ett 
överskott mot budget på 3,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,8 procent av periodens 
budget. 

Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är ett överskott mot budget 1,7 miljoner 
kronor. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av nämndens budgetram för år 2021. 

Det beräknade överskottet beror på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS samt 
barn- och ungdomsvård. 

Jämfört med föregående prognos (april 2021) har överskottet mot budget minskat med 0,6 
miljoner kronor. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

314,4 314,4 313,7 312,8 313,4        

Budgetr
am 

315,2 315,2 315,2 315,2 315,2        

Avvikels
e (mnkr) 

0,8 0,8 1,5 2,4 1,8        

Avvikels
e (%) 

0,3 0,3 0,5 0,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 

Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 

 
2021-01-01 -
 2021-05-31 

2021-01-01 -
 2021-05-31 

 
2020-01-01 -
 2020-05-31 
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Verksamhetens intäkter 21 886 16 222 5 664 20 030 

Verksamhetens kostnader -154 469 -152 648 -1 821 -157 053 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 
nettokostnader 

-132 583 -136 426 3 843 -137 023 

Budgetram 136 426 136 426 0 122 194 

Nämndens avvikelse 3 843 0 3 843 -14 829 

Preliminärt utfall efter januari – maj 2021 är ett överskott på 3,8 miljoner kronor: 

• Merkostnader för covid-19-pandemin har varit höga i början av året. Stora inköp av 
skyddsmaterial har gjorts som påverkar utfallet i januari. Äldreomsorgen har delvis 
kompenserats för merkostnader för perioden januari – mars 2021 med statsbidrag 
som är riktat till äldreomsorg. 

• Verksamhet LSS-boende har lägre kostnader än beräknat pga. fortsatta restriktioner 
till följd av covid-19-pandemin. 

Skillnader mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• I helårsprognos räknar förvaltningen med att Socialstyrelsen kommer att bevilja 
statsbidrag för att täcka merkostnader för covid-19-pandemin som avser december 
2020. 

• I helårsprognos inkluderas effekter av anpassningsåtgärder som sker under år 2021. 

• I helårsprognos inkluderas kostnad för att växelvård ökar antal platser från 4 till 8 
platser från 1 juni 2021. 

• Kostnad för missbruksvård ökar. Nya beslut om placeringar har fattats med kostnader 
under sommaren och hösten. 

Under perioden januari – maj avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period på 
följande sätt: 

• Avvikelsen för verksamhet LSS är ett överskott motsvarande 3,7 miljoner kronor. 
Överskottet orsakas av att LSS-verksamhet är begränsad av restriktioner pga. covid-
19-pandemin, samt att ett nytt ärende inom personlig assistans med start i mars är 
budgeterat från januari. 

• Avvikelsen för ekonomiskt bistånd är ett underskott motsvarande 0,9 miljoner kronor. 

• I övrigt mindre avvikelser från budget. 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 41 959 38 934 3 025 63 757 

Verksamhetens kostnader -355 380 -354 101 -1 279 -371 522 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -313 421 -315 167 1 746 -307 765 

Budgetram 315 167 315 167 0 292 868 

Nämndens avvikelse 1 746 0 1 746 -14 897 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid året slut: 

• Anpassad bemanning på HVB Ariel. 

• Stängd växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende. 

• Stängning av Lindängens äldreboende. 14 platser flyttas till ny avdelning på Solvik 
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äldreboende. 

• Anpassad bemanning på flyktingmottagning. 

• Minskning av nattjänst på Midgård äldreboende. 

• Minskning med 12 platser på Solvik äldreboende. 

Total effekt av anpassningar och åtgärder som anges i nämndens budget och 
verksamhetsplan för år 2021 är beräknad till 13,0 miljoner kronor. 

Under januari – maj har förvaltningen genomfört följande beslutade åtgärder: 

• HVB Ariel stängs, beslut SON 2021-01-26. Stängning av HVB Ariel genomfördes i 
april. 

• Växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende stängdes under år 2020. Antal 
växelvårdsplatser minskade från 8 platser till 4 platser som var integrerade på en 
avdelning för särskilt boende, åtgärden beräknades nå helårseffekt år 2021. Enligt 
beslut SON 2021-04-27 skall växelvård åter bedrivas på egen avdelning med 8 
platser på Midgård äldreboende. Detta innebär även att planerad minskning av 
nattjänst på Midgårds äldreboende inte kan genomföras. Utökning till 8 platser 
beräknas vara genomförd i juni. 

• Stängning av Lindängens äldreboende genomfördes i maj. De boende har flyttat till 
Solvik äldreboende. 

• Vakant tjänst på flyktingmottagningen är inte tillsatt. 

• Solvik äldreboende har minskat antal platser på de fyra större avdelningarna från 17 
till 14 platser. Avdelning fem har 11 platser. Antal platser på Solvik äldreboende är 
totalt 67 platser från februari 2021. 

Nämnden har budgeterat med anpassningskostnader 3,2 miljoner kronor som skall täcka 
merkostnader under tiden anpassningsåtgärder sker på Lindängen äldreboende och på 
Solvik äldreboende. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna sammantaget har förväntad effekt 
vilket medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021. 

Dock behöver kostnaden för utökning av antal växelvårdsplatser kompenseras av annan 
anpassningsåtgärd i budget 2022. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• Att Socialstyrelsen beviljar bidrag för merkostnader för covid-19-pandemin för 
december 2020. 

• Att beslutade anpassningsåtgärder får förväntad ekonomisk effekt. 

Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin 

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader -6 201 -7 000 

Minskade intäkter   

Utökade statliga bidrag 4 301 7 000 

Övrigt   

Total påverkan -1 900 0 

   

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader. 

Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter påverkas av covid-19-pandemin vilket 
medför 

• Ökade kostnader för personal, för att undvika smittspridning kan personal inte arbeta 
på fler än en enhet vilket försvårar planerade samordningsvinster. 

• Ökade kostnader för inköp av skyddsmaterial. 
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Utökade statliga bidrag består av 

• Ansökt merkostnad för december 2021 (beslut och utbetalning under år 2021). 

• Ersättning för sjuklönekostnader. 

• Annat statsbidrag riktat till äldreomsorg som kan användas till att motverka 
smittspridning. 

Åtgärdsplan 

Nämndens helårsprognos maj 2021 har positiv avvikelse. Därför föreligger inte något behov 
av ytterligare åtgärder år 2021 utöver de som antagits i budget och verksamhetsplan för år 
2021. 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

3.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för 
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel 
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Tilläggs
anslag 

& 
ombudg
etering 

Summa 
budget 

2021 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Utfall / 
Budget 

Inventarier Social- och 
omvårdnadsnämnden 

900
19 

 343  343 343 0 

Inventarier LSS boende 
930
85 

 259  259 259 0 

Summa   602  602 602 0 

Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - maj förbrukat 0,0 miljoner kronor 
av den totala investeringsbudgeten för 2021 om 0,6 miljoner kronor. 

För helåret så prognostiserar nämnden att 0,0 miljoner kronor kvarstår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-08 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/161 

§ 112 Information om rapport - Fördjupad granskning av 
hemtjänsten och dess kostnader 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 
överlämna rapporten till nämnden för information och eventuellt beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Tidaholms kommun har i sin granskning av hemtjänsten 
november 2020 gett social- och omvårdnadsnämnden i uppdraget att 
kvalitetssäkra och förklara sina kostnader rörande hemtjänst. 
 
Förvaltningen har nu sammanställt en rapport. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta överlämna rapporten till 
nämnden för information och eventuellt beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 
 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapport om fördjupad granskning av hemtjänsten 

och dess kostnader”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 
2021-06-01. 

 Rapport, ”Fördjupad granskning av Hemtjänsten och dess kostnader”, 
socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig. 

 Bilaga 1 - Socialstyrelsens sammanfattning av brukarundersökningen, 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020 inom hemtjänsten. 

 Bilaga 2 - Kvalitetsmått 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-01 
 
Ärendenummer 
2021/161 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maria Wänerstig     
0502-60 64 04 
maria.wanerstig@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport om fördjupad granskning av 
hemtjänsten och dess kostnader 
 
Ärendet 
Revisorerna i Tidaholms kommun har i sin granskning av hemtjänsten 
november 2020 gett social- och omvårdnadsnämnden i uppdraget att 
kvalitetssäkra och förklara sina kostnader rörande hemtjänst. 
 
Förvaltningen har nu sammanställt en rapport. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapport om fördjupad granskning av hemtjänsten 

och dess kostnader”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 
2021-06-01. 

 Rapport, ”Fördjupad granskning av Hemtjänsten och dess kostnader”, 
socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig. 

 Bilaga 1 - Socialstyrelsens sammanfattning av brukarundersökningen, 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020 inom hemtjänsten. 

 Bilaga 2 - Kvalitetsmått 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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Reviderad:  Version: 1 
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Inledning 
Revisorerna i Tidaholms kommun har i sin granskning av hemtjänsten november 2020 
gett social- och omvårdnadsnämnden i uppdraget att kvalitetssäkra och förklara sina kost-
nader rörande hemtjänst. Tidaholm har en förhållandevis låg kostnad för hemtjänst för 
personer över 65 år resp. 80 år. Detta främst beroende på att färre hemtjänsttimmar bevil-
jas. När kostnaderna per hemtjänsttagare samt kostnad per hemtjänsttimme jämförs har 
kommunen en hög kostnad, vad är den bidragande orsaken till dessa höga kostnader?  
 
Uppdrag 
Uppdraget omfattar att ta fram en nulägesbild över hur hemtjänsten är organiserad samti-
digt som kostnadssiffrorna behöver kvalitetssäkras. I uppdraget ingår att ta fram förslag 
på förbättringar. 
 
Följande tre frågeställningar ska besvaras och analyseras 
1, Kostnaden för hemtjänst (kr/hemtjänsttagare) samt kostnad per beviljad hemtjänsttim-
me i Tidaholm är högre än andra jämförbara kommuner, hur kan dessa kostnader sänkas 
och hamna på liknande nivå som andra kommuner? 
 
2, Hemtjänsten i Tidaholm har en lägre personalkontinuitet än andra jämförbara kommu-
ner, vilka omställningar i arbetssätt krävs för att sänka detta mått? 
 
3, I jämförelse med andra liknande kommuner så har Tidaholm en högre andel äldre som 
bor på särskilda boenden och en lägre andel äldre som erhåller hemtjänst, vad krävs för 
att äldre i Tidaholm ska kunna bo kvar i sina hem med hemtjänstinsatser, det vill säga för-
dröja inflyttning till ett särskilt boende? 
 
I ”Koll på äldreomsorgen” så jämförs Tidaholm med Heby, Sävsjö, Sölvesborg, Tomelilla, 
Tibro, Nora och Smedjebacken, dessa är liknande kommuner enligt Koladas ”liknande 
kommuner äldreomsorg”. En del i arbetet är att undersöka vad dessa kommuner har för 
framgångsfaktorer.  
 
Förväntad effekt av granskningen 
Att öka förståelse för de kostnadsjämförelser som revisorerna hänvisat till genom att 
granska och analysera hemtjänstens kostnader och vad som driver dessa kostnader. Må-
let är att ha en hemtjänstbudget i balans. Att utförandet av insatser ska upplevas som till-
gängliga, effektiva och hålla en hög kvalitet. 
 
Uppdragets syfte 
Syftet är att kvalitetssäkra, analysera och förklara hemtjänstens kostnader i förhållande till 
liknande kommuner. 
 
Uppdragets mål och leveranser 
Målet är att ge en nyanserad bild av hemtjänsten, vad som driver hemtjänstens kostnader 
och att besvara de tre frågeställningar som revisionen ställt till Social- och omvårdnads-
nämnden. Granskningen presenteras i en slutrapport till nämnden den 8 juni. 
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Sammanfattning 
Uppdraget har varit att analysera, kvalitetssäkra och förklara hemtjänstens kostnader och 
de uppgifter som förvaltningen lämnar nationellt, samtidigt som en jämförelse skulle göras 
med liknande kommuner som bedriver äldreomsorg.  
 
Att göra analyser och dra slutsatser utan att ta reda på fakta och underliggande paramet-
rar bidrar ofta till fel slutsatser i synnerhet om verksamheten ska jämföras med andra 
kommuner. Med det sagt  är det otroligt viktigt att veta vad det är man jämför så att det 
sker utifrån samma förutsättningar.  
 
Hemtjänstens kostnader påverkas av tre faktorer, uppdraget och dess förutsättningar, bi-
ståndsbedömningen och utförandet av tjänsten. Granskningen visar att det finns behov av 
att se över de riktlinjer som är antagna för biståndsbedömningen inom socialtjänstlagen. 
 
För att biståndshandläggarna ska göra mer likvärdiga bedömningar gällande tid, bör scha-
blontider läggas till i verksamhetssystemet då dessa försvunnit med anledning av införan-
det av IBIC (Individens behov i centrum). 
 
Kostnad per beviljad hemtjänsttimma är ett av fler mått som beräknas genom att dividera 
den totala kostnaden för hemtjänsten med det totala antalet beviljade hemtjänsttimmar. 
Granskningen visar att det finns brister i registreringen och rapporteringen av beviljad tid 
vilket innebär att måttet inte är rättvisande.  
 
Kostnaden för Tidaholm var 2019, 1401 kronor per beviljad hemtjänsttimma jämfört med 
liknande kommuner på 879 kronor. Detta är en uppseendeväckande stor avvikelse som 
förvaltningen bedömer inte är korrekt. Brister gällande registrering och rapportering av be-
viljad tid gäller insatserna matdistribution, avlösning, ledsagning, dubbelbemanning samt 
registrering av tid för vård i livets slutskede.  
 
En översyn och justering av kostnadsfördelningen har genomförts vilket kommer att på-
verka kostnaderna och vara mer rättvisande gällande hemtjänsten 2021. Förändringarna 
medför att nyckeltalet kostnad per hemtjänsttagare kommer vara närmare liknande kom-
muner än vad som redovisats för 2019.  
 
Med anledning av att andelen äldre i befolkningen ökar generellt kommer troligen innebä-
ra att både volymerna och kostnaderna för hemtjänsten kommer att öka i framtiden. Beho-
vet av utveckling, effektivisering och uppföljning kommer att bli centralt. 
 
Hemtjänsten har en låg personalkontinuitet jämfört med liknande kommuner. Utvecklingen 
har gått i fel riktning då en hemtjänsttagare kan möta 20 anställda under en 14 dagars pe-
riod. Personalkontinuiteten behöver ses över och påverkas av flera faktorer såsom be-
manning, schema, planering, sjukfrånvaro, följsamhet till upprättad planering samt antalet 
hemtjänstmottagare inom respektive område. Granskningen visar att det finns differenser 
mellan de olika hemtjänstområdena och att område 2 har en lägre personalkontinuitet än 
övriga. Anledning till detta är att det finns flera bristturer, att området är större vilket med-
för fler personal. Området har också fler hemtjänstmottagare och fler som kräver dubbel-
bemanning. En översyn har gjorts av scheman och möjligheten till att införa renodlade 
helgtjänster. Det finns funderingar på att göra större organisationsförändringar gällande 
områdesindelningar, larm och servicegrupper för att förbättra kontinuiteten.  
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Kvaliteten inom hemtjänsten följs bl.a. upp genom upplevd brukarnöjdhet. Varje år får äld-
re som har hemtjänst möjlighet att besvara den nationella brukarundersökningen ”Vad tyc-
ker de äldre om äldreomsorgen”. Resultatet visar på att den upplevda brukarnöjdheten är 
mycket god inom hemtjänsten. Revisionsrapporten från Deloitte 2020 lyfter fram två kvali-
tetsmått (bemötande, förtroende, trygghet samt inflytande och tillräckligt med tid) som 
hemtjänsten inte har för vana att analysera.  Kvalitetsmåttet lyfter endast fram de mest po-
sitiva svaren, vilket inte är fallet när socialstyrelsen sammanställer resultatet. 
 
Tidaholms kommun har i jämförelse med liknande kommuner en hög andel äldre 65+ som 
bor i särskilt boende, 2019 var utfallet 5,3 procent i förhållande till rikets snitt på 4,0 pro-
cent. En anledning till skillnaden är att Tidaholms kommun valt att ligga kvar på en hög ni-
vå när det gäller tillgången på särskilda boendeplatser i kommunen. Generellt började fle-
ra kommuner 2008 att minska sina boendeplatser.  
 
Tillgången på särskilda boendeplatser påverkar biståndsbedömningen och risken är att in-
dividuella bedömningar av särskilt boende beviljas i ett tidigare skede, om det finns en 
god tillgång. Omställningen som nu är genomförd med bl.a. flytten av Lindängen och att 
antalet boendeplatser minskats kommer att påverka jämförelsen för 2021. En ytterligare 
faktor som påverkar andelen äldre i särskilt boende och kostnaderna är tillgången till bra 
varierande, tillgänglighetanpassade bostäder för äldre i kommunen. 
 
Omvärldsanalys 
Det finns många myter om hemtjänsten och varför den kostar som den gör. Det kan hand-
la om geografi, kommunstorlek, om vårdtyngd och om andel äldre i befolkningen.  Men 
ingen av de faktorerna kan ensam förklara de stora kostnadsskillnaderna som finns mel-
lan Sveriges kommuner. 
 
Det finns tre delar som påverkar varandra och som styr hemtjänsten och dess kostnader.  
 
• Uppdraget och dess förutsättningar  
• Biståndsbedömningen 
• Utförandet av tjänsten  
 
Hemtjänstens uppdrag handlar om att med utgångspunkt i socialtjänstlagen ge hemtjänst 
till de kommuninvånare som bedömts ha rätt till bistånd i form av hjälp i hemmet. Uppdra-
get påverkas av den ambitionsnivå (som kan vara uttryckt i politiskt beslutade riktlinjer gäl-
lande hemtjänsten) eller den praxis som finns i den enskilda kommunen. Ambitionsnivån 
kan styra vad man erbjuder för hemtjänst, samt hur ofta och i vilken omfattning brukaren 
får hemtjänst och har därigenom även stor betydelse för kostnaderna. 
 
I kommuner runt om i Sverige finns också vissa givna förutsättningar som påverkar hem-
tjänstens kostnader. Det handlar om geografiska avstånd, andel äldre, tillgång till lägenhe-
ter och antalet platser i särskilt boende m.m. I biståndsbedömningen prövas den enskildes 
behov. Om behov finns beslutas om vilken hjälp och vilken omfattning (tid) som beviljas. 
Biståndsbedömningen kan variera om handläggarna tolkar riktlinjer och bedömer behov 
på olika sätt. Slutligen finns utförande enheter som verkställer besluten och levererar 
tjänsterna till brukarna. Utförarnas följsamhet till biståndsbesluten och förmåga att planera 
och genomföra arbetet har betydelse för både kostnader och kvalitet.  
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Biståndsbedömning 
Vad är det som påverkar antalet beviljade timmar?  
Antalet beviljade timmar utgör en av grunderna för att förklara hemtjänstens kostnader. Ju 
fler beviljade timmar, desto högre kostnad. Den beviljade tiden ska motsvara brukarens 
faktiska behov av stöd. Därför är uppföljningen av biståndsbesluten viktig, eftersom anta-
let beviljade timmar direkt avspeglar sig i hemtjänstens kostnader per brukare. Det finns 
stora variationer kommuner emellan vilket beror på om det finns riktlinjer eller praxis för bi-
ståndsbedömningen, hur dessa riktlinjer i så fall ser ut och hur de följs. Vad som ingår i 
begreppet ”skälig levnadsnivå” och beviljad tid kan variera. Är tiden snålt beräknad eller 
tilltagen lite i överkant för att räcka till om behovet skulle öka? Är det underförstått att bru-
karen inte får all sin beviljade tid? Finns det extra tid för att klara insatser som ibland blir 
särskilt tidskrävande? Ingår dubbelbemanning? Dessa frågor har betydelse för hur mycket 
tid som beviljas. 
 
Uppföljning av beslut på handläggarnivå är centralt och ger biståndsenheten underlag för 
att diskutera och säkra arbetsmetoder och minska eventuella skillnader i bedömningarna. 
Uppföljningen kan göras med hjälp av kollegial granskning av avidentifierade ärenden el-
ler med hjälp av specifika bedömnings- och beskrivningsmetoder såsom Individens behov 
i centrum (IBIC) och koder för funktionstillstånd/hälsa (ICF). För att åstadkomma likvärdi-
ga bedömningar och regelbundna omprövningar krävs ett mycket tydligt ledarskap och en 
effektiv styrning. 
 
Biståndsbeslut och brukarnas behov 
Socialtjänstlagen föreskriver att hemtjänsten ska utgå från brukarens individuella behov. 
Ofta är hemtjänsten insats- eller utbudsstyrd. Ungefär två tredjedelar av landets kommu-
ner har riktlinjer gällande hemtjänsten. Där kan omfattning av service och omsorg beskri-
vas utifrån hur ofta eller länge en insats ska utföras i normalfallet. Riktlinjerna kan styra 
vad som erbjuds eller inte erbjuds, t.ex. möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp. Det 
kan även finnas en lokal praxis eller rutin i kommunen.  
 
I riktlinjer och lokala rutiner uttrycks, mer eller mindre explicit, hur mycket omsorg och stöd 
brukaren får i normalfallet. Ofta är det uttryckt i antal minuter, som en schablontid. Det kan 
gälla omsorgsinsatser såsom påklädning, hjälp vid måltider eller dusch. Det kan också 
gälla hur ofta städning eller tvätt beviljas i normalfallet (till exempel var tredje vecka) och 
hur stor yta som ska städas (exempelvis två rum och kök).  
 
Syftet med riktlinjer och schablontider är ofta att utgöra ett stöd vid bedömningen och 
ange vilken nivå som i kommunen motsvarar socialtjänstlagens begrepp ”skälig levnadsni-
vå”. Schablontiderna ligger också till grund för den avgift som faktureras den enskilde. 
Riktlinjer ger möjlighet till och kräver mycket uppföljning och väcker många frågor. Hur 
följs riktlinjerna? Hur ofta fattas beslut som inte är enligt ”normalfallet”? Förekommer det 
att handläggaren beviljar mindre tid än schablonen eller är den en miniminivå? Omprövas 

Uppdrag Biståndsbedömning Utförande
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beslut i vederbörlig ordning? Fattas beslut på extra timmar att ”ta av” för att förebygga 
snabba ombeslut? Utför hemtjänstpersonalen insatsen snabbare – eller långsammare – 
än schablontiden anger? Om det i allmänhet är möjligt att göra insatsen snabbare kanske 
schablontiden är för väl tilltagen? Hur lång tid är det rimligt att en insats tar? 
 
Utförandet  
Hur stor del av arbetstiden utförs hemma hos brukaren?  
De beviljade timmarna ska motsvara det faktiska behovet och en rimlig strävan är att bru-
karen ska få alla sina beviljade timmar. Inte fler, inte färre. En rimlig strävan är också att 
en så stor del som möjligt av personalens arbetstid utförs hos brukaren, utöver den tid 
som med nödvändighet går åt till andra arbetsuppgifter såsom resor, dokumentation, mö-
ten etc. 
 
Den största kostnaden inom hemtjänsten är personalkostnader. Utföraren bör därför ha 
kontroll på hur stor andel av arbetstiden som faktiskt används hemma hos brukaren. Det 
kan kallas produktivitet. Vid förfrågningar bland ett urval kommuner svarar många att de 
utför ca 65 % av den beviljade tiden – och har svårt att klara ekonomin. Flera kommuner 
som har gjort beräkningar kring produktiviteten har funnit att minst ca 75–80 procent av 
den tillgängliga arbetstiden behöver utföras hemma hos brukaren för att uppnå en godtag-
bar resursanvändning. För att klara detta krävs mycket god styrning, planering, logistik 
och uppföljning. Arbetad tid, tillgänglig arbetstid, planerad tid och utförd tid hos brukaren 
är de viktigaste styrmåtten tillsammans med beviljade timmar/brukare. Relationerna mel-
lan dessa mått kommer att säga något om hur produktiv hemtjänstenheten är avseende 
bemanning, planering och utförande. Hur används tiden? All arbetad tid hos hemtjänstut-
föraren kan disponeras på olika sätt. För en effektiv styrning är det av yttersta vikt hur den 
disponeras.  
 
Viktiga faktorer som påverkar hemtjänstens kostnader 
Nyckeltalet Kostnad per brukare i hemtjänst, har ofta kommit upp till diskussion där det 
handlar om jämförelser. Nyckeltalet visar stora variationer mellan kommunerna och en 
ganska ryckig utveckling mellan åren, något som väckt frågor och funderingar kring tänk-
bara orsaker. Varför ser det ut som det gör? 

En del av skillnaderna kan förklaras av vissa kvalitetsproblem i den underliggande statisti-
ken över antalet brukare. Men skillnaderna kan också ha andra viktiga orsaker och det 
kan krävas en liten djupare analys av kostnader och verksamhet för att hitta dem. 

Skillnader mellan kvalitet och resursförbrukning 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) släppte i februari rapporten – Vad vet 
vi om effektiviteten i landets kommuner. RKA har i rapporten analyserat läget när det gäl-
ler effektiviteten i Sveriges kommuner samt lyft fram mönster och samband. RKA:s slut-
satser är att det finns stora skillnader mellan kvalitet och resursförbrukningen i Sveriges 
kommuner. De kommuner som har en hög resursförbrukning är inte nödvändigtvis den 
som har bäst kvalitet. Få kommuner är effektiva på alla områden och många kommuner 
har bra resultat inom några verksamheter. RKA har i analysen kommit fram till att  det inte 
finns några tydliga samband mellan resurser och kvaliteten. RKA har varit i kontakt med 
de kommuner som skiljer sig mot övriga kommuner och som har en hög effektivitet.  
 
Framgångsfaktorer som lyfts fram i dessa kommuner handlar bl.a. om en framåtsträvande 
kultur som ständigt arbetar för att förbättra servicen till kommuninvånarna. Att det finns en 
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helhetssyn där alla arbetar för att förbättra såväl ekonomin som kvaliteten. Andra fram-
gångsfaktorer som lyfts fram handlar om politiskt stabilitet, samförstånd, ledarskap, förtro-
ende och ordning och reda. 
 
Biståndsbedömning i Tidaholms kommun  
Hur ser efterlevnaden ut kring de riktlinjer som är antagna? 
Riktlinjerna används som ett stöd i utredningsarbetet i de delar det är angivet i riktlinjerna 
om olika insatser. En del skrivningar i riktlinjerna är otydliga, det saknas en hel del ställ-
ningstaganden som ger möjlighet till tolkningar. Det framgår inte alltid vilken nivå av ser-
vice Tidaholms medborgare ska erbjudas i förhållande till skälig levnadsnivå. 
 
Hur fungerar handläggningsrutinerna för att bevilja hemtjänst. 
De handläggningsrutiner som finns fungerar bra över lag. IBIC (Individens behov i cent-
rum) är till viss del infört men fortfarande saknas systemstöd för att kunna arbeta syste-
matiskt med arbetssättet. Bedömningar görs utifrån vilka behov den enskilde har och vad 
man ansökt om.  
 
Vilka schablontider finns för olika behov/insatser. 
Sedan övergången till IBIC finns inte längre några schablontider i verksamhetssystemet 
dessa läggs in manuellt. Biståndshandläggarna har kommit överens om vissa tider som 
de registrerar på vissa insatser eftersom tid måste anges för att rätt avgift ska kunna be-
räknas. Några exempel på schablontider är inköp 30 min, dusch 30 min, städ 60 min. I 
vissa fall måste speciallösningar göras under insatser/tid för att planering och avgift ska bli 
rätt. 
 
Finns det variationer mellan handläggare gällande bedömd tid? 
Variationer finns troligen eftersom varje handläggare är en unik person. Det är dock inga 
stora variationer. Det som styr mer är vilka insatser den enskilde är i behov av och hur 
många insatser som utförs vid samma besök. Har man behov av en insats läggs en tid för 
det. Har man flera insatser kan man krympa tiden för varje insats eftersom man gör flera 
saker samtidigt. Besöket kan innehålla ganska många olika insatser och ändå vara ett 
kort besök. Det finns oklarheter i hur handläggarna ska registrera insatserna om en per-
son tex. är på dagverksamhet några gånger per vecka och samtidigt har hemtjänst eller 
växelvård. 
 
Arbetas det aktivt för att få mer likvärdiga bedömningar? 
Biståndshandläggarna har i och med införandet av  IBIC arbetat mycket i grupp för att få 
en likvärdighet i hur man strukturerar upp utredningarna och bedömer behov. Det är ett 
pågående arbete som kan spetsas till ännu mer. När ett ärende uppkommer som inte på 
ett enkelt sätt kan avgöras diskuteras bedömningen i gruppen eller med enhetschef för att 
få stöd inför beslutet.  
 
Hur ofta följs förändrade behov upp?  
Alla beslut ska följas upp minst 1 gång per år. Hemtjänst är en insats som ofta följs upp 
mycket tätt, speciellt i början då behoven kan förändras snabbt. Biståndshandläggarna 
har regelbunden kontakt med arbetsledarna inom hemtjänsten för att följa upp olika ären-
den vilket ofta leder till omprövning eller uppföljning av insatsen tillsammans med den en-
skilde.  
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Kommunal hälso- och sjukvård 
Ett ytterligare område som påverkar hemtjänstens utförande och kostnader är den kom-
munala hälso- och sjukvården. Insatser som kan vara aktuella handlar framför allt om lä-
kemedelshantering, såromläggning, smörjning, träning m.m.  
 
Tiden för utförandet av delegerad kommunala hälso- och sjukvården är inte inräknad i 
de  hemtjänsttimmar som den enskilde beviljas utifrån socialtjänstlagen. Hälso- och sjuk-
vårdstiden är heller inte med i de kostnadsmått som finns för hemtjänsten. Oftast redovi-
sas en schablon för HSL-timmar inom hemtjänsten eftersom data saknas för hur många 
timmar HSL som utförs används en uppskattning om att 15 % av tiden är HSL. 

Stöd i ordinärt boende en nulägesbild 
Enheten utför biståndsbedömda insatser i form av hemtjänst, dagverksamhet samt per-
sonlig assistans. Bemanningen består av en enhetschef, fem arbetsledare samt totalt 
68,03 årsarbetare som består av omvårdnadspersonal. 
 
Organisationsskiss 

 
Hemtjänsten 
Hemtjänsten utför insatser dygnet runt, 365 dagar om året. Hemtjänsten är uppdelad i 4 
geografiska områden (dag-/kvällstid) och en nattpatrull som täcker hela kommunen natte-
tid. Varje geografiskt område består av såväl ”stad som land”. Medarbetare transporterar 
sig till och från brukare/grupplokal genom att gå, cykla med såväl el-cyklar som traditionel-
la cyklar eller med bil. Hemtjänsten utför insatser till personer oavsett ålder d.v.s. både 
personer som är yngre eller äldre än 65 år. Del av verksamheten som utförs är därmed in-
te att ”betrakta som äldre omsorg”.  
Hemtjänsten utför såväl biståndsbedömda insatser från biståndshandläggare som ordine-
rade/delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser från legitimerad personal, vilket omfattar allt 
från personlig omvårdnad, promenader, ledsagning, avlösning i hemmet, palliativvård till 
serviceinsatser (städ, tvätt, inköp, matdistribution), installation och besvarande av trygg-
hetslarm, läkemedelshantering, såromläggning, träning m.m.  
 
Hemtjänsten stöttar vid behov även andra enheter utifrån arbetsmiljöskäl då ensamarbete 
inte är lämpligt, i nuläget förekommer dock inte några sådana ärenden.  
 
Hemtjänsten levererar dagligen varm mat från Midgårds kök till brukare med biståndsbe-
dömd matdistribution vilket omfattar cirka 120 portioner per dag. Leveransen sker mellan 

Enhetchef

Arbetsledare

HV 1 Nattpatrullen

Arbetsledare

HV 2

Arbetsledare

HV 3

Arbetsledare

HV 4 Dagveksamhet

Arbetsledare

Personlig assi-
stans grupp 5

Personlig assi-
stans grupp 6

Personllig assi-
stans grupp 13

34



   
  
  
Titel 
 

10/23 
 
 

  

kl. 12.10-14.00. Distributionen är uppdelad på tre rundor per distrikt vilket omfattar totalt 
tolv matdistributionsrundor. Att distribuera mat tar ca 450 personaltimmar per månad. 
 
Hemtjänsten installerar, besvarar och avinstallerar tyggetslarm. Trygghetslarmen är i 
dagsläget kopplade till Doros trygghetscentral i Malmö som besvarar inkomna trygghets-
larm från brukare. Larm som kräver insatser från hemtjänstens personal vidarebefordrar 
trygghetscentralen via SMS och/eller telefonsamtal. Varje område har i dagsläget två 
”larmtelefoner”. Det finns ingen särskilt grupp som hanterar inkomna larm utan arbetsupp-
giften är utlagd på befintlig personal som har en ”dagplanering”. Det finns heller ingen tid 
avsatt i planering för att hantera trygghetslarm eller oförutsedda händelser vilket kan bidra 
till en ökad arbetsbelastning och stress hos personalen. 
 
Utökade behov av hemtjänst 
För att följa belastningen på hemtjänsten över tid sammanställs data från återrapporte-
ringssystemet Phoniro Care. Diagrammet nedan visar den utförd tid, den tid som registre-
ras i huvudsak i den enskildes hem.  
Registreringen fångar inte all tid som utförs då det saknas registrering av tid för bl.a. mat-
distribution, inköpshantering, viss sop/avfallshantering mm. Den utförda tiden ger dock en 
bild av hur den totala hemtjänsttiden har utvecklats över tid och att belastningen ökar. 
Uppgifter kan också tas fram per hemtjänstområde. Ett Område som sticker ut är område 
två som utför mest tid per månad och som har flest brukare. 
 

 
 
Diagrammet nedan visar antal registrerade besök sedan 2015 ökat. Många besök medför 
s.k.” kringtid” för att förflytta sig mellan olika brukare. 
 

 
 
Nyckelfri hemtjänst 
Hemtjänsten införde 2013/2014 nyckelfrihantering för att minska kringtiden och för att 
kunna ge en bättre service till kommuninvånarna. Nyckelfrihantering innebär att det sätts 
upp digitala låsenheter på den enskildes dörr som öppnas med tjänstemobiler. Uppsätt-
ningen innebär ingen fysisk åverkan på den enskildes dörr. Det sätts även upp digitala lås 
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på portar, tvättstugedörrar, dörrar till soprum mm. För de brukare som är i behov av hjälp 
med läkemedelshanteringen placeras digitala medicinskåp ut vilka även de öppnas med 
tjänstemobil. För att hantera de digitala låsen finns ombud utsedda i verksamheten som 
har i uppdrag att hantera uppsättning/utplacering av lås och larm. Vid uppsättning av lås 
kopplade till portar (flerfamiljshus) anlitas externt lokalt bolag för uppsättningen då det krä-
ver kompetens som inte finns i verksamheten.  Måndag till fredag mellan 13.00-16.00  
finns en medarbetare i tjänst som har i uppdrag att hantera lås och larm uppsättning/ned-
montering. En gång per vecka är det två medarbetare i tjänst för att hantera komplicerade 
uppsättningar och installationer.   
 
Bemanning 
Hemtjänstens bemanning består av 61.39 årsarbetare som arbetar dag/kväll samt 6.64 
årsarbetare som arbetar natt. Utmaningen är att det finns ett behov att ha ett antal perso-
ner som utför arbetet vilket inte är det samma som antalet årsarbetare.  
 
Arbetet inom hemtjänsten har av tradition i huvudsak varit uppbyggt på deltidsarbetande 
medarbetare, just med anledning av att det behövs fler personer, än ett fåtal som arbetar 
heltid. Införandet av heltid som norm kommer därför inte att lösa utmaningen med fler per-
sonal. Eftersom det i avtal finns begränsningar avseende antal arbetstillfällen per 4 veckor 
och hur arbetstiden är förlagd. Tiden ska vara sammanhållen. Tidigare förlades arbetsti-
den i en s.k. delad tur med arbete på morgon och kväll med en längre rast däremellan. 
Lösningen ligger inte i att låta personal ”går upp i tid” genom att minska antalet personer 
som arbetar på en högre sysselsättningsgrad, eftersom det fortfarande behövs ett visst 
antal personer för att lösa uppdraget vid en viss tid.  
 
Hemtjänstområde 1  
Bemanningen omfattar 7-8 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 3-3,5 personer i 
tjänst mellan kl. 16.00-22.00 (22.30). Idag omfattar schemat totalt 14,1587 årsarbetare, 
fördelat på 16 personer. Utöver det så tillkommer det en bristrad som omfattar varannan 
helg och vardagar motsvarande 13 arbetspass dagar och kvällar. 
 
Hemtjänstområde 2 
Bemanningen omfattar 9-10 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 5 personer i 
tjänst mellan kl. 16.00-22.00 (22.30). Schemat omfattar totalt 17,1663 årsarbetare, förde-
lat på 20 personer (av dessa är två schemarader vakanta). Utöver detta så tillkommer fle-
ra bristrader/turer varje helg men även vardagar i en så stor omfattning att det minst går 
att anställa 1-2 personer på ”ordinarie rader (schemalagd arbetstid varannan helg) och 2-
3 personer som endast har helgtjänster (schemalagt arbete 4 helger av 4). Bristernas om-
fattning är 52 arbetspass på 4 veckor.  
 
Hemtjänstområde 3 
Bemanningen omfattar 7 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 3-3,5 personer i 
tjänst mellan kl. 16.00-22.30. Schemat omfattar totalt 14,0081 årsarbetare, fördelat på 16 
personer. Utöver det så tillkommer det en bristrad som omfattar varannan helg motsva-
rande 4 arbetspass.  
 
Hemtjänstområde 4 
Bemanningen omfattar 7 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 4 personer i tjänst 
mellan kl. 16.00-22.00. Schemat omfattar totalt 14 årsarbetare, fördelat på 16 personer, 

36



   
  
  
Titel 
 

12/23 
 
 

  

varav två av dessa rader är vakanta. Utöver det så tillkommer det två bristrader som om-
fattar varje helg motsvarande 16 arbetspass. 
 
Hemtjänstens Nattpatrullen 
I nattpatrullen arbetar 4 personal samtidigt varje natt (par 2+2). Ökning av bemanning har 
skett de senaste åren med anledning av arbetsmiljöskäl (orolig arbetsmiljö nattetid med 
anledning av oroligheter nattetid i samhället). Kostnaden för ökningen av bemanningen 
nattetid är ca 900 tkr-1milj. Schemaläggningen omfattar 6,64 årsarbetare fördelat på 10 
medarbetare. Samtliga tio medarbetare har för närvarande en sysselsättningsgrad på 
0,7514%. Hur en förändring skulle se ut med anledning av arbetet med heltid som norm är 
idag oklart.  
 
Planering av utförande av insatser 
Planeringen sker digitalt i verksamhetssystemet Magna Cura och grundar sig på de indivi-
duella beslut som biståndsbedömarna har fattat enligt socialtjänstlagen. Planering hante-
ras av fyra medarbetare som arbetar i respektive hemvårdsgrupp, dvs medarbetare har 
ett uppdrag att planera del av sin arbetstid. Planeringsuppdraget är fördelat så medarbe-
tare från grupp 1 och 2 samt 3 och fyra planerar tillsammans. Två medarbetare har plane-
ringstid måndag till fredag mellan kl. 10.00-16.00. Det har varit en viktig ståndpunkt i valet 
av modell att ha planerare som är förankrade i det praktiska arbetet i utförandet av insat-
ser hos brukare, för att kunna ha en dialog gällande vad som är möjligt eller vad som 
måste tas hänsyn till i arbetet med planering.  
 
Planeringsdirektiv 
I planeringen är den faktiska tid för förflyttning mellan brukare med. Möjlighet till paus i 
grupplokalen på förmiddagen för att hantera toalettbesök, fika, förändringar i plane-
ring/verksamheten som uppstår ”akut” eller p.g.a. arbetsmiljöskäl.  
Planeringen läggas med utgångspunkt kontinuitet ”över dagen”, vilket har brustit med an-
ledning av ökad belastning/behov och större korttidsfrånvaro av personal under inneva-
rande år (höga sjuktal). 
 
Planeringen läggs med utgångspunkt att det ska finnas ”fria rader” dvs personal som ej 
har någon aktuell planering för att kunna hantera den akut uppkommen frånvaron som till-
kommer med kortvarsel. Arbetssättet underlättar därmed även möjligheten att ej sätta in 
vikarie vid frånvaro som tillkommer hastigt (”0-vika”). 
 
Direktiven vid besök där dubbelbemanning krävs (2 personal för att genomföra del av in-
sats eller hela insatsen), är att en av personerna ska vara personal från brukarens ordina-
rie hemvårdsgrupp, den andra kan vara en intermittent vikarie eller från annan hemvårds 
grupp. 
 
Planeringsutmaningar 
Orsaker som försvårar arbetet med planeringen och som påverkar möjligheten att arbeta 
med personalkontinuitet består bl.a. av brister i hemtjänstens planeringssystem och funk-
tionalitet. Det krävs mycket manuellt arbete, vilket medför svårigheter att hålla kontroll på 
samtliga parametrar som behöver tas hänsyn till. 
 
Hemtjänsten har schematekniska utmaningar, dvs korta turer försvårar arbetet med att få 
kontinuitet över dagen (schemateknisk utgångspunkt sedan september 2020 med 19 ar-
betstillfällen på 4v). 
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Behovet motsvarar inte hemtjänstens bemanningsstruktur. Flertalet bristturer/bristrader 
tillsätts med intermittent personal. 
 
Ruttoptimering, hantering av kringtid/förflyttningar, transportmedel. 
 
Kompetens i utförandet av insatser, gäller både delegeringar från legitimerad personal för 
att utföra insatser som kompetens gällande körkort, språk samt krav om manlig eller 
kvinnlig personal. 
 
Hemtjänsten är en rörlig verksamhet med snabba förändringar av insatser, kan vara både 
från legitimerad personal eller biståndsbedömda insatser som tillkommer/avropas med 
kort varsel (inom loppet av 0,5-1h upp till det närmsta dygnet eller fredag inför helg) 
 
Frånvarohantering av personal, såväl kort som långsiktig. Enheten har haft en ökning av 
frånvaro under det gångna året (2020) till drygt 11% (från ca 7% 2019). 
Hantering av dubbelbemannade besök. 
 
En ytterligare utmaning är att möta brukares önskemål avseende tider som insatser ska 
utföras på (viljan att påverka tiden när insatsen ska utföras). 
 
Förändrade krav gällande hantering av in- och utskrivning från slutenvården medför ökade 
kostnader då bemanningen måste ta höjd för de brukare som är inneliggande, då åter-
gång till hemmet sker med kort varsel alternativt förändras med kort varsel (samma dag 
eller dagen där på).  
 
Till sist så spelar det ingen roll hur mycket tid som läggs för att hantera planeringen ur 
kontinuitetsperspektivet om inte arbetssättet följer hela vägen ut i utförandet.  
 
Analys av kvaliteten inom hemtjänsten  
Deloitte lyfter i revisionsrapporten 2020 fram fyra kvalitetsmått för att bedöma kvalitet in-
om hemtjänsten i Tidaholms kommun. Dessa handlar om personalkontinuitet, Persona-
lens utbildningsnivå/kunnighet och erfarenhet, Bemötande/förtroende och trygghet samt 
Inflytande och tillräckligt med tid. Nedan följer en analys av samtliga av dessa kvalitetsa-
spekter. 
 
Analys av personalkontinuitet 
Tidaholm har en relativ låg personalkontinuitet än andra jämförbara kommuner. Måttet 
personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänstmottagare möter under, 14 dagar  
beskriver ett medelvärde och gäller personer som är 65 år och äldre, som har två eller fler 
besök av hemtjänsten varje dag (07.00-22.00). Personalkontinuiteten är en viktig faktor för 
att kunna driva en hemtjänst med god kvalitet. Sedan 2016 har personalkontinuiteten för-
sämrats från 16 personer till 2017 (18) 2018 (19) och 2019 (20) och 2020, 20 personer. 
 
För att kunna analysera personalkontinuiteten mer ingående har resultat tagits fram för re-
spektive hemtjänstområde och för totalen under innevarande år 2021. Rapportering har ti-
digare endast gjorts en gång per år. Sedan januari  2021 följs resultatet per månad. (det 
sistnämnda är det mått som rapporteras som nationell statistik varje år) 
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Personalkontinuiteten påverkas av en rad olika omständigheter så som t.ex. bemanning, 
schema, planering, personalens korttidsfrånvaro, personalens följsamhet till upprättad pla-
nering, antalet brukare inom varje geografiskt område mm.  
 
Ovanstående tabell visar på att personalkontinuiteten skiljer sig åt mellan de olika hem-
vårdsområdena eftersom förutsättningarna i ärenden skiljer sig åt mellan de olika grupper-
na. 
Område 2 skiljer sig markant i jämförelse med de övriga områdena och har större problem 
med personalkontinuiteten. En av anledningarna är att det finns flera bristturer på detta 
område. Bristerna tillsätts med personal från tillfälle till tillfälle dvs det finns ingen ordinarie 
personal på de dessa tider. Område 2 är större än övriga grupper. Utför mer tid än övriga 
grupper, har fler ärenden med dubbelbemanningsbesök.  
 
Förslag på förbättringar  
För att höja personalkontinuiteten kommer de geografiska områdena att ändras från fyra 
till sex arbetsgrupper. Mindre arbetsgrupper kan medföra positiva effekter på kontinuitets-
iffrorna då det är färre personer som arbetet planeras ut på. En arbetsgrupp är tillsatt och 
ska ta fram ett förslag. Förändring beräknas vara genomfört under hösten 2021. 
 
En översyn av schemaförändringar gällande antalet arbetstillfällen per månad pågår för 
dem som arbetar deltid. Positiva effekter kan redan ses i kontinuitetssiffrorna för område 
tre och fyra.      
 
Förvaltningen håller på att tillsammans med personalavdelningen ser över möjligheten 
kring införande av helgtjänster dvs att arbetstiden är förlagd till samtliga helgdagar på en 
schemaperiod om 4 veckor. Anledningen är att merparten av bristerna finns förlagda till 
helgpass (lördag/söndag) och bemannas idag med olika personer. Om helgtjänster införs 
minskas antalet personer som bemannar dessa bristturer och förutsättningarna för att  hö-
ja personalkontinuiteten förbättras.    
 
Enheten håller även på att se över organisationen för att hantera inkomna larm och oförut-
sedda händelser. En annan organisation skulle mycket väl kunna förbättra både arbets-
miljön för medarbetarna men även ha effekt på personalkontinuiteten och att planeringar-
na följs i större utsträckning. Förslaget är att ha två medarbetare som hanterar inkomna 
larm och oförutsedda händelser mellan 07-22 vilket medför en utökning med ca 5 årsarbe-
tare per år. 
 
Med anledning av att det blir allt svårare att rekrytera utbildad personal finns funderingar 
på att se över organiseringen av utförandet av serviceinsatser så som städ, tvätt och in-
köp. Dessa insatser skulle kunna hanteras av en specifik hemvårdsgrupp eller service-
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grupp som endast hantera serviceinsatser och som därmed även skulle kunna ha annan 
utbildningsnivå. 
 
Analys av personalens utbildningsnivå, kunnighet och erfarenhet 
Personalens utbildningsnivå inom hemtjänsten är hög, samtliga tillsvidareanställda har en 
formell gymnasieutbildning till omvårdare eller undersköterska och flertalet har en lång er-
farenhet inom hemtjänsten. Två medarbetare med visstidsanställning har en påbörjad om-
vårdnadsutbildning och beräknas vara klara med under första halvåret 2021, därefter 
kommer deras anställningsform att övergå till en tillsvidareanställning. Timanställd perso-
nal har i huvudsak inte någon formell omvårdnadsutbildning, men flera har ansökt till vux-
enutbildning hösten 2021. 
 
Analys av kvalitetsmåttet bemötande, förtroende och trygghet 
Kvalitetsmåttet bemötande, förtroende och trygghet som Deloitte hänvisar till kommer från 
brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Måttet redovisas i Kom-
mun -och landstingsdatabasen Kolada., Måttet är en sammanslagning av tre separata frå-
geställningar, brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (Ja, alltid), hur tryggt eller 
otryggt känns det att bo hemma med stöd av hemtjänst? (mycket tryggt) känner du förtro-
ende för personalen som kommer hem till dig? (ja för alla i personalen eller ja för flertalet i 
personalen) Resultatet lyfter endast fram de mest positiva svarsalternativen vilket inte är 
fallet när socialstyrelsen gör sin sammanställning av undersökningen. Hemtjänstens resul-
tat blir då något helt annat.  
 
Hemtjänsten är van med att använda sig av varje frågeställning separat för att skapa en 
mer nyanserad bild av hur den enskilde uppfattar kvaliteten. Att från nationellt håll redovi-
sa resultatet på olika sätt skapar en stor förvirring. Mer om hemtjänstens resultat gällande 
brukarundersökningen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen finns att ta del av i bilaga 
1. 
 
Skillnaderna mellan kommunernas resultat när frågeställningarna är sammanslagna blir 
marginell. Tidaholm tillhör dock de mittersta 50% av kommunerna i Sverige. Se bilaga 2 
 
Analys av kvalitetsmåttet inflytande och tillräckligt med tid 
Även detta mått lyfter endast fram de som svarat mycket positivt på följande tre underlig-
gande frågor; brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras, (ja, alltid)  brukar du kunna påverka vid vilken tid personalen kommer, (ja all-
tid) brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig (ja, of-
tast). För detta mått ligger Tidaholm bland de 25% av Sveriges kommuner som fått den 
bästa bedömningen. Här är skillnaderna större mellan kommunerna. Se bilaga 2 
 
Analys av hemtjänstens kostnader 
Kostnaden för hemtjänst (kr/hemtjänsttagare) samt kostnad per beviljad hemtjänsttimme i 
Tidaholm är högre än andra jämförbara kommuner, hur kan dessa kostnader sänkas och 
hamna på liknande nivå som andra kommuner? 
 
I ”Koll på äldreomsorgen” så jämförs Tidaholm med Heby, Sävsjö, Sölvesborg, Tomelilla, 
Tibro, Nora och Smedjebacken, dessa är liknande kommuner enligt Koladas ”liknande 
kommuner äldreomsorg”. En del i arbetet är att undersöka vad dessa kommuner har för 
framgångsfaktorer, samt kommunernas kostnader för äldreomsorg i förhållande till refe-
renskostnad. 
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Hemtjänstens kostnader i jämförelse med liknande kommuner 
För att jämföra hemtjänstens kostnader med liknande kommuner har vi valt att använda 
nyckeltal som årligen presenteras av SKR, Kolada. De kommuner som jämförs är ”Liknan-
de kommuner äldreomsorg, Tidaholm, 2019”. 
 

 
 
Jämfört med liknande kommuner har Tidaholm högre kostnad per hemtjänsttagare. 
 
En översyn av kostnadsfördelning inom förvaltningen har genomförts för att säkerställa att 
kostnad per verksamhet som årligen rapporteras till Statistiska Centralbyrån (SCB) är kor-
rekt. Kostnad för gemensamma verksamheter skall fördelas över de olika verksamheter 
som omfattas inom begreppet äldreomsorg. 
 
Verksamheter som gemensamt skall bära äldreomsorgens gemensamma kostnader: 
- Hemtjänst i ordinärt boende 
- Korttidsboende/korttidsvård 
- Dagverksamhet, ordinärt boende 
- Särskilt boende 
- Öppen verksamhet 
- Övriga insatser i ordinärt boende 
 
Omsorg om personer under 65 år skall inte räknas med som kostnad för äldreomsorg. 
Kostnad för gemensamma verksamheter såsom förvaltningsledning, biståndsbedömning, 
HSL, rehab, kök och vaktmästeri fördelas så att varje verksamhet inom äldreomsorgen 
bär verksamhetens andel av kostnaderna. 
 
 
 
 
Förändring av hemtjänstens andel av gemensamma kostnader efter översyn av fördelning 
av gemensamma kostnader: 
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   2019 2020 förändring 
Förvaltningsledning  20 % 18 % -2 % 
Biståndsbedömning  19 % 30 % +11 % 
HSL   24 % 22 % -2 % 
Rehab   24 % 19 % -5 % 
Kök   31 % 12 % -19 % 
Vaktmästeri  20 % 0 % -20 % 
Resurs   26 % 24 % -2 % 
Stödformer   10 % 10 % - 

 
Hemtjänstens andel av kökets kostnader baseras på antal måltider som levereras till hem-
tjänsttagare. Tidigare beräkning baserades på antalet brukare i verksamheten vilket inne-
bar att hemtjänstens andel av kostnaden blev för hög. 
 
Hemtjänstens kostnad för omsorg om personer yngre än 65 år baseras på utförd tid. Tidi-
gare beräkning baserades på andel brukare. 
 
Förändringarna leder till en mer korrekt fördelning av kostnader inom äldreomsorgen. 
 
Översyn av kostnadsfördelning och förändrad beräkningsmetod för omsorg om hemtjänst-
tagare yngre än 65 år innebär sannolikt att nyckeltalet kostnad per hemtjänsttagare kom-
mer att vara närmare liknande kommuner än vad som redovisats för år 2019. 
 
Kontroll av fördelning av gemensamma kostnader sker årligen i samband med månads-
uppföljning december. 
 
Framgångsfaktorer i liknande kommuner 
Liknande kommuner är organiserade på olika sätt. Enskilda kommuners budgetförutsätt-
ningar eller ambitionsnivå framgår inte av jämförande statistik. Lagar och förordningar är 
lika för kommunerna, trots det kan jämförande nyckeltal variera mellan kommuner. 
 
Liknande kommuner med äldreomsorgskostnader i nivå med eller lägre än referenskost-
nad, har andel invånare 65+ med hemtjänst 6,4 procent (genomsnitt år 2019). Andelen i 
Tidaholm är 5,4 procent. 
 
En av de liknande kommunerna, Tomelilla, har hemtjänst i enskild regi. 
 
Nora och Sölvesborg har låg kostnad per hemtjänsttagare men hög nettokostnadsavvikel-
se äldreomsorg, vilket inte är eftersträvansvärt för Tidaholms kommun vars budgetmodell 
baseras på referenskostnad. 
 
Tibro och Heby redovisar båda lägre kostnad per hemtjänsttagare. De har 6–7 procent 
andel hemtjänsttagare vilket är genomsnittlig andel för liknande kommuner. De har båda 
en nettokostnadsavvikelse äldreomsorg som är lägre än referenskostnad äldreomsorg. Ti-
bro och Heby kan vara lämpliga referenskommuner för Tidaholm i arbetet med att uppnå 
och tillhandahålla rätt kombination av äldreomsorgsinsatser. 
 

 
Andel hemtjänsttagare i liknande kommuner 
Tidaholm har lägre andel invånare med hemtjänst jämfört med liknande kommuner. Ande-
len ökar nu i samband med minskning av antal platser på särskilt boende. Tidaholms an-
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del hemtjänsttagare år 2019 är nästan i nivå med liknande kommuner. Nora som redovi-
sar lägst kostnad per hemtjänsttagare, redovisar högst andel hemtjänsttagare. 
 

 
 

 
 
Referenskostnad äldreomsorg 
Referenskostnad för äldreomsorgen redovisas i kronor per invånare den 31/12, och byg-
ger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 
90+ år i kommunen) civilstånd (sammanboende/ensamstående), ohälsa, andel födda ut-
anför Norden, restider i hemtjänsten, merkostnader för institutionsboende i glesbygd, mer-
kostnader för löner enligt löneutjämningsmodellen för äldreomsorgen del av standardkost-
naderna för administration, uppvärmning och befolkningsminskning från utjämningsmodel-
len för verksamhetsövergripande kostnader. Skillnaden mellan referenskostnaden och 
standardkostnaden för äldreomsorgen i kostnadsutjämningen är dels att referenskostna-
den mäter strukturen aktuellt år, medan standardkostnaden utgår från strukturen två år ti-
digare. Dels ingår delar av standardkostnaden för verksamhetsövergripande kostnader i 
referenskostnaden. Källa: SKR 
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Liknande kommuner äldreomsorg har liknande referenskostnad äldreomsorg, kr/inv. 
 

 
 
I Tidaholm baseras nämndens budgetram på referenskostnad och volym. För att hålla en 
budget i balans får verksamheternas kostnader inte överstiga referenskostnaden.  
 
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Net-
tokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostna-
den för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommu-
nen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkost-
nader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna 
från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden 
indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kost-
nadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på 
ett nytt sätt p.g.a. förändringar i kostnadsutjämningen. Detta påverkar jämförbarheten med 
tidigare år. Källa: SKR. 
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Inom gruppen liknande kommuner är det stora skillnader i nettokostnadsavvikelse äldre-
omsorg. Tidaholms nettokostnad äldreomsorg var 2,1 procent högre än referenskostnad 
år 2019. 
 
De kommuner som har betydlig större andel invånare med hemtjänst har även betydligt 
högre nettokostnadsavvikelse äldreomsorg. Stor volym är kostnadsdrivande. Kostnad per 
hemtjänsttagare är lägre då andelen hemtjänsttagare är hög. 
 
Flertalet liknande kommuner har negativ nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, d.v.s. lägre 
kostnadsläge för äldreomsorg än statistiskt förväntat. 
 
Tomelilla redovisar betydligt lägre nettokostnadsavvikelse. Tomelilla är enda kommun 
med hemtjänst i enskild regi. Sedan år 2010 har 50 procent av hemtjänsttagarna i Tomelil-
la hemtjänst i enskild regi, under samma period har Tomelilla haft negativ kostnadsavvi-
kelse äldreomsorg. 
 
Andra liknande kommuner har tidigare haft hemtjänst i enskild regi i mindre omfattning: 
- Heby  2014 – 2016, 5 procent av hemtjänsttagarna 
- Sävsjö  2014 – 2016, 5 procent av hemtjänsttagarna  
- Tibro          – 2003, 25 procent av hemtjänsttagarna  
 
 
Analys av kostnad per beviljad hemtjänsttimme 
I rapporten ”Koll på äldreomsorgen” från Sveriges kommuner och regioner (SKR) publice-
ras nyckeltalet Kostnad per beviljad hemtjänsttimme. Nyckeltalet beräknas genom att divi-
dera den totala kostnaden för hemtjänst med totalt antal beviljade hemtjänsttimmar. 
 
År 2019 var Tidaholms kostnad per beviljad hemtjänsttimme 1 401 kronor. Liknande kom-
muner hade kostnad per beviljad hemtjänsttimme 897 kronor. Det är en uppseendeväc-
kande avvikelse som förvaltningen bedömer inte är korrekt. Skillnaden är alltför stor. 
 
 

45



   
  
  
Titel 
 

21/23 
 
 

  

 
 
Varje månad rapporter social- och omvårdnadsförvaltningen nationell statistik. Uppgifterna 
samlas in med stöd av förordningen (1981:1 370) om skyldighet för socialnämnderna att 
lämna statistiska uppgifter. Uppgifter som lämnas handlar om individuppgifter om perso-
ner som har beslut om insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Uppgifterna hämtas ge-
nom en programkörning i verksamhetssystemet Magnacura. Resultatet bli två olika Excel-
filer som bl.a. innehåller individuppgifter om beviljade insatser, timmar, beslutsdatum, 
verkställighetsdatum mm. Filerna rättas på eventuella fel innan de skickas till socialstyrel-
sen. Denna statistik ligger till grund för flera av de kostnadsjämförelsemått som bl.a. redo-
visas i Kolada.  
 
I samband med granskning av beviljad tid framkommer fler olika brister gällande registre-
ring av beviljad tid som bl.a. hör ihop med rådande taxor och avgifter inom äldreomsor-
gen, systemförändringar och underhåll av verksamhetssystem. 
 
Brukare som är beviljade matdistribution har inte någon beviljad tid registrerad. Brukare 
som beviljas avlösning i hemmet (12 timmar kostnadsfritt) har inte alltid registrerats med 
denna tid. Ett flertal brukare som beviljats ledsagning har ingen beviljad tid på sin insats 
då denna insats oftast är en del av andra hemtjänstinsatser och utförs vid behov. Regi-
strering dubbelbemanning registreras inte alltid vid behov. 
 
Det har även framkommit att det inte fattas några beslut för dem som befinner sig i livet 
slutskede och som behöver palliativ vård i hemmet, vilket behöver förtydligas i riktlinjerna 
för biståndsbedömningen. Samverkan mellan legitimerad personal och biståndshandläg-
gare behöver tydliggöras samtidigt som beslut om insats och tid måste registreras. Att bli 
beviljad vård i livets slutskede kan vara en mycket omfattande insats som kan fortgå från 
några dagar till flera månader.  
 
Från den första april har fem minuter per portion registrerats på alla som har matdistribu-
tion. Samtliga brukare som beviljats avlösning har registrerats med 12 timmar/månad, vil-
ket ökat den bedömda tiden med ca 500 timmar/månad. När det gäller ledsagning behö-
ver taxor, avgifter och riktlinjer ses över för denna insats. 
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Efter översyn och justering av kostnadsfördelning inom äldreomsorgen, samt översyn av 
rapportering av beviljad tid, kommer kostnad per beviljad hemtjänsttimme att vara mer 
rättvisande för 2021.  
 
Ett fortsatt arbete kommer att behöva göras för att komma tillrätta med all registrering av 
bedömd tid. Frågan är hur mycket resurser som ska läggas på detta nu när vi står inför att 
byta verksamhetssystem hösten 2022. 
 
Analys av vad som krävs för att äldre i Tidaholm ska kunna bo 
kvar i sina hem med hemtjänstinsatser, det vill säga fördröja in-
flyttning till ett särskilt boende? 
 
Vid en jämförelse med andra liknande kommuner så har Tidaholm en högre andel äldre 
som bor på särskilda boenden och en lägre andel äldre som erhåller hemtjänst när man 
tittar på siffrorna i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. En av anledningarna till var-
för andelen äldre i särskilt boende ligger högre än andra kommunen bottnar sig till stor del 
i tillgången på antalet särskilda boende platser i kommunen.  
 
Finns det en god tillgång på särskilda boende platser är risken stor att dessa fylls med 
personer som har ett mindre behov av omvårdnad, tillsyn och trygghet dygnet runt. Bi-
ståndshandläggningen blir inte lika tuffa i bedömningarna och inflyttningen sker i ett tidiga-
re skede vilket bidrar till längre medelvårdtid. I tabellen nedan ses hur Tidaholm skiljer sig 
mellan jämförbara kommuner. År 2008 började flera kommuner att skära ned på antalet 
särskilda boendeplatser medans Tidaholms kommun valde att ligga kvar på samma nivå.  
 
Diagrammet nedan visar antalet invånare 65+ i särskilt boende. Tidaholm ligger år 2019 
på 5,3 procent medans liknande kommuner ligger på 3,5 och riket på 4,0 procent. Minsk-
ningen av antalet boendeplatser från oktober 2020 kommer att påverka resultatet för 
2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytterligare faktorer som påverkar andelen äldre i särskilt boende är tillgången till bra varie-
rade, tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre i kommunen. Finns det ett brett utbud av 
tillgänglighetsanpassade bostäder kommer både behovet och kostnaderna för särskilt bo-
ende att minska. Kostnaderna för bostäderna bör tas in i beaktan då äldres betalningsför-
måga varierar. En av anledningarna till att ett särskilt boende kan bli aktuellt är att livssitu-
ationen förändras på grund av hälsoskäl. Att inte längre klarar av att förflytta sig mellan 
olika våningsplan eller att hygienutrymmen är för trånga bidrar till flera inflyttningar. Många 
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äldre bor också kvar i sina småhus/villor högt upp i åldern vilket blir ett problem när bosta-
den inte är tillgänglighetsanpassad. Tidaholms kommun lägger årligen (2019) ca 1,2 mkr 
på olika bostadsanpassningar. 
 
Om andel äldre som behöver hemtjänst i Tidaholm ökar står hemtjänsten inför stor utma-
ningar som bl.a. handlar om effektivisering och förändrade arbetssätt samt införande av 
digital teknik som kan bidra till att öka den enskildes självständighet och trygghet. Men för 
att tekniken ska kunna fungera krävs att Tidaholms kommun har en bra digital infrastruk-
tur som möjliggör införande av ny teknik.  
 
Ytterligare faktorer som påverkar äldres möjlighet att bo kvar i sina bostäder trots sviktan-
de hälsa och funktionsnedsättningar är att kommunen fortsättningsvis kan erbjuda en god 
och säker vård för dem som behöver kommunal hälso- och sjukvård samt att det finns till-
gång till en hemtjänst av hög kvalitet. 
 
Kommunen bör även fortsättningsvis bedriva korttidsplatser för utredning av behov av 
vård och omsorg, avlösning, träning, bostadsanpassningar och vård i livet slut. Korttids-
platserna fungerar som ett dragspel mellan hemtjänsten och det särskilda boendet om 
hemsituationen blir ohållbar. 
 
En annan viktig aspekt är att satsa på förebyggande insatser, möjliggöra olika mötesplat-
ser för gemenskap och delaktighet för att upprätthålla äldres hälsa och välbefinnande. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-14 
 
Ärendenummer 
2021/181 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Förordnande av beslutanderätt till socialjouren 
 
Ärendet 
Ärendet gäller förordnande av beslutanderätt till personer som arbetar vid 
socialjouren i Skövde. 
 
Enligt social- och omvårdnadsnämndens delegationsordning (punkt 6.14.28) 
har handläggare vid socialjouren beslutanderätt i beslut som gäller begäran 
om polismyndighetens biträde för att genomföra vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU (43 § 2 p LVU). 
 
Det räcker dock inte att beslutanderätten framgår i nämndens 
delegationsordning, nämnden måste också fatta ett särskilt beslut om att 
förordna beslutanderätt till de personer som arbetar inom socialjourens 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ” Förordnande av beslutanderätt till socialjouren”, 

nämndesekreterare Henrik Lennartsson, 2021-06-14. 
 
Barnrättsbedömning 
Beslutet föranleder inte någon särskild barnrättsbedömning. Det får emellertid 
anses vara för barns bästa att nämndens myndighetsutövning sker på ett 
rättssäkert sätt. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att förordna beslutande rätt 
i fråga om beslut att begära polismyndighetens biträde för att 
genomföra vård eller omhändertagande enligt 43 § 2 p LVU till följande 
personer: 
Emma Bäckman 
Viveca Unenge 
Sarah Hjällström 
Hilda Hendeberg 
Suzanne Medin 
Caroline Lorentzon 
Anette Minaldo 
Therese Ringqvist 
Natharlie Lieberth 
Anna Bore Fast 
Evelina Lundholm 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Sändlista 
Skövde kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-08 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/151 

§ 116 Beslut om yttrande- Förlängning av regional handlingsplan 
psykisk hälsa 2018-2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta rekommendera Kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom en förlängning av den regionala handlingsplanen för psykisk 
hälsa 2018-2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt att Social- och omvårdnadsnämnden lämnar 
synpunkter inför beslut rörande förlängning av dokumentet ”Regional 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2022”. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
rekommendera Kommunstyrelsen att ställa sig bakom en förlängning 
av den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande till KS rörande förlängning av regional 

handlingsplan”, socialchef Maria Olsson, 2021-05-24. 
 Begäran om yttrande-Förlängning av regional handlingsplan psykisk 

hälsa 2018-2022 
 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 2021/7. 
 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 
 Bilaga – Förlängning av regional handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2022 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-24 
 
Ärendenummer 
2021/151 Kommunstyrelsen 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Yttrande till KS rörande förlängning av regional handlingsplan 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt att Social- och omvårdnadsnämnden lämnar 
synpunkter inför beslut rörande förlängning av dokumentet ”Regional 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2022”. 
 
Beslutsunderlag 

- Begäran om yttrande-Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022 

 
Utredning 
Sedan 2016 har det funnits en överenskommelse rörande psykisk hälsa 
mellan regionen och kommunerna i regionen. I handlingsplanen finns femton 
mål framtagna, med aktiviteter och indikatorer kopplade till dessa. Arbetet 
med handlingsplanen har skett via de regionala stödstrukturerna, i Tidaholms 
fall genom Kommunalförbundet och trepartsarbetet.  
 
De framtagna målen är ännu inte uppnådda, men ett arbete pågår, 
bedömningen från styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa är att 
handlingsplanen bör förlängas. Denna bedömning delas av den lokala 
organisationen i Tidaholm. Ett arbete pågår i kommunen, men målen är ej 
uppnådda.  
 
Barnrättsbedömning 
Förutom att handlingsplanen fångar in insatser direkt riktade till barn så sätter 
den också fokus på vuxna. Många barn växer upp i familjer där det 
förekommer psykisk ohälsa. Att vuxna får adekvat hjälp och stöd leder till att 
barn får en bättre uppväxtmiljö. Utifrån båda dessa perspektiv ses det som 
positivt ur ett barnrättsperspektiv att kommunen ställer sig bakom att förlänga 
handlingsplanen.  
 
Utredningens slutsatser 
Tidaholms kommun bör ställa sig bakom förslaget att förlänga arbetet med 
den regionala handlingsplanen.  
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att rekommendera 
Kommunstyrelsen att ställa sig bakom en förlängning av den regionala 
handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-14 
 
Ärendenummer 
2021/193 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Begäran om yttrande- Förlängning av regional handlingsplan 
psykisk hälsa 2018-2022 
 
Ärendet 
 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat 2021-02-05 
av direktionen angående att förlänga handlingsplanen psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2022. Direktionen har även beslutat att rekommenderar 
kommunerna att ta beslut om en förlängning av handlingsplanen.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att social- och 
omvårdnadsnämnden lämnar sina synpunkter. 
 
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet. 
 
Yttrandet från social- och omvårdnadsnämnden måste därför vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-06-30. 
 
Bilagor:  
 § 7 Protokollsutdrag ”Förslag till beslut om förlängning av regional 

handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2022, 2021-02-05 
 Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2022 Västra Götaland 
 Skrivelse ”Förlängning av handlingsplan för Psykisk hälsa 2018-2022 
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      BILAGA  4
      2021-02-05

            Förbunddirektionen

Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022

Bakgrund

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan 
huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en 
förutsättning för de statsbidrag som lämnats genom de årliga 
överenskommelser som görs mellan Regeringen och SKR inom område 
psykisk  hälsa. 

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan 
mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) 
inom ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen syftar bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 
gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. 

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. Bedömningen var att 
målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad. 

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta 
ljus på områden där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen 
skapar en grund för att utveckla våra gemensamma insatser med tidig 
samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. För att 
undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål 
och strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en 
handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas.

Ärendet

Förlängning av den regionala handlingsplan som lett arbetet inom område 
psykisk ohälsa i  delregionalt vårdsamverkansarbete i Skaraborg 2018-
2020. Handlingsplanen innehåller 15 mål fördelade på barn/unga och 
vuxna. Den förlängning av handlingsplanen som arbetats fram  följer den 
föregående då målen fortsatt bedöms vara aktuella och då arbetet bedöms 
börja göra skillnad. Årliga uppföljningar av handlingsplanen görs av dett 
fristående företaget Lumell Associates.
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Styrgrupp psykisk hälsa (regional styrgrupp under Vårdsamverkan Västra 
Götaland) arbetar fram handlingsplan, förslag till fördelning av medel och 
medföljande uppdrag. Det handlar på regional nivå om uppdrag för 
brukarinflytande, suicidprevention, samsjuklighet, integrerat arbete och 
SIP. Delregionalt har uppdragshandlingar och fördelning av medel 
resulterat i arbete enligt nedanstående figur i vårdsamverkan Skaraborg. 
Förutom arbete inom ramen för vårdsamverkan har uppdrag och medel 
också tilldelats kommunsidan för pågående arbete med suicidprevention. 

Beredning
                         
201015: Den länsgemensamma styrgruppen för handlingsplan psykisk 
hälsa ställer sig bakom en förlängning av handlingsplanen. 

201106: SRO ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan för 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 samt överlämnar 
handlingsplanen till huvudmännen för beslut.

201122: VästKoms styrelse ställer sig bakom förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen.

Förslag till beslut

Direktionenföreslås besluta 

att ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2018–2022 och rekommendera kommunerna att ta beslut 
om handlingsplanen.  

Bilaga
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 SLUTLIG 
(vgregion.se)
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för  Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och  VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och  Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder 
för föräldraförmåga. 

Förlängd! 
Med mindre justeringar

www.vardsamverkan.se/ 
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• NY! Andel äldre med äldreomsorg som 

har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Ny! Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Inrättande av regionalt resurscentra för 

psykisk hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Ny! Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Ny! Andel barn och unga som får en 

första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 

• Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
I  Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-08 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/128 

§ 117 Beslut om yttrande över motion - Carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta rekommendera Kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå motionen och istället låta intentionen finnas med i det framtida 
arbetet med ändamålsenliga lokaler för hemvården.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att Social- och 
omvårdnadsnämnden ska yttra sig rörande en motion om carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar för att lämna sin syn på motionen. I 
yttrandet ska information som kan vara viktig för beslutsfattandet framkomma, 
samt ett förslag till beslut.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
rekommendera Kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå motionen 
och istället låta intentionen finnas med i det framtida arbetet med 
ändamålsenliga lokaler för hemvården.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak 

för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-05-24 Maria Olsson, 
socialchef 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion – Carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-04-13, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-04-13. 

 Motion – Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar, 
2021-04-12. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-24 
 
Ärendenummer 
2021/128 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att Social- och 
omvårdnadsnämnden ska yttra sig rörande en motion om carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar för att lämna sin syn på motionen. I 
yttrandet ska information som kan vara viktig för beslutsfattandet framkomma, 
samt ett förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak 

för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-05-24 Maria Olsson, 
socialchef 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion – Carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-04-13, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-04-13. 

 Motion – Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar, 2021-
04-12. 

 
Utredning 
I Tidaholms kommun finns en enhet ”Stöd i ordinärt boende” där all 
omvårdnadspersonal som utför hemtjänst och hemsjukvård arbetar. Utöver 
detta så utförs även annan hemsjukvård av legitimerad personal.  
Stöd i ordinärt boende utgår i dagsläget från Disponentvillan. I anslutning till 
villan finns parkeringsplatser där hemvårdens bilar finns parkerade. 
 
Inom enheten finns tolv bilar som rullar såväl dag som natt och vardag som 
helg.  
 
Det är uppenbart så att skydd för bilarna skulle leda till en bättre arbetsmiljö 
för hemvårdens medarbetare under vinterhalvåret och någon vidare 
undersökning kring detta behöver ej genomföras.  
 
Det finns dock en planering för att genomföra en flytt av hemvårdens 
verksamhet då lokalerna på Disponentvillan inte är tillräckligt stora. En 
förstudie håller på att genomföras tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att utreda var verksamheten i framtiden 
ska vara situerad. Med det för handen ses det inte som kostnadseffektivt att 
investera i tak eller carport vid nuvarande arbetsställe utan istället fokusera på 
den nya byggnationen/lokalen.  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Social- och omvårdnadsförvaltningen delar uppfattningen att arbetsmiljön för 
personal inom hemvården ska vara likvärdig som den inom andra delar av 
kommunen. Vid en flytt av verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler vore 
det önskvärt att även någon form av skydd för tjänstebilar planeras in vid 
utformningen.  
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att rekommendera 
Kommunstyrelsen att avslå motionen och istället låta intentionen finnas med i 
det framtida arbetet med ändamålsenliga lokaler för hemvården.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/156 

§ 53 Beslut remittering Motion - Carport/tak för hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för 
yttrande senast den 21 september 2021. 

 
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 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för 
yttrande senast den 21 september 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion – Carport/tak för 

hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-04-13, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-04-13. 

 Motion – Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar, 2021-
04-12. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-15 
 
Ärendenummer 
2021/4 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Rapporter och skrivelser 2021-06-22 
 
Ärendet 
Information om verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 2020  
(Dnr SON 2021/171). 
 
Information om årsredovisning Mediapoolen Västra Götaland 2020  
(Dnr SON 2021/173). 
 
Information om skrivelse från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg  
(Dnr SON 2021/174). 
 
Information om beslut från kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktiges beslut § 2021/64, ”Beslut om årsredovisning för 
Tidaholms kommun år 2020”, 2021-05-31 (Dnr SON 2021/182) 
Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa 2020 års årsredovisning 
enligt upprättat förslag samt att godkänna rapport över 
avtalssamverkan. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 2021/66, ” Beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår 2020”, 
2021-05-31 (Dnr SON 2021/183). 
Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja ansvarsfrihet för 
nedanstående styrelse, nämnder och beredning för verksamhetsår 
2020 med hänvisning till de förslag och övriga omständigheter som 
redovisas i revisorernas berättelse: 
1. Kommunstyrelsen 
2. Social- och omvårdnadsnämnden 
3. Barn- och utbildningsnämnden 
4. Samhällsbyggnadsnämnden 
5. Kultur- och fritidsnämnden 
6. Valnämnden 
7. Jävsnämnden 
8. Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS, gemensam nämnd) 

 Kommunfullmäktiges beslut § 2021/71, ” Beslut om årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, 2021-05-31 
(Dnr SON 2021/184). 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna upprättad rapport samt 
att lägga den till handlingarna. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-06-22”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-06-15. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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Verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 2020 
 
 

Verksamhetsbeskrivning och samverkande parter 

 

Barnahus Skaraborg startades i april 2012. Sektor socialtjänst i Skövde är värd för 

verksamheten. Ett samverkansavtal är upprättat mellan socialtjänsten i samtliga 

kommuner i Skaraborg, Åklagarmyndigheten i Skövde, Polismyndigheten i Västra 

Götaland och Skaraborgs Sjukhus genom Barn - och ungdomspsykiatriska 

mottagningen (BUP) och Barn - och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM).  

Målgruppen är barn 0–18 år som misstänks ha utsatts för vålds- och fridsbrott, 

sexualbrott, kvinnlig könsstympning och brott med hedersmotiv. Till målgruppen 

tillkommer också barn som bevittnat våld i nära relation och barn som agerar ut 

sexuellt.  

 

De samverkande parterna ska var och en inom sitt verksamhetsområde ge bästa 

möjlighet till medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp till målgruppen. Parterna 

har ett gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten vid Barnahus. 

Ledningsgruppen består av tjänstemannaberedningen från Skaraborg samt 

representanter med ledningsansvar från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 

och Skaraborgs Sjukhus. Dessutom finns en referensgrupp bestående av 

representanter från samtliga socialtjänster, Åklagarmyndigheten, 

Polismyndigheten, BUP samt BUM. Referensgruppen har träffats digitalt vid två 

tillfällen under året. 

 

Personal och utbildning 

 

Personal 
 
Barnahus Skaraborg har två samordnare anställda på heltid. Samordnarnas 

uppgift är att underlätta för parterna att utföra sina respektive uppgifter utan att 

överta någons ansvar och befogenheter. De samverkande parterna åtar sig att 

tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid Barnahus Skaraborg samt 

att representera samrådsmöten som äger rum vid ett tillfälle per vecka. Under året 

har samrådsgruppen bestått av totalt 17 personer. Engagemanget har varit mycket 

stort från alla berörda parter.  

     

Utbildning 
 
Samordnarna har gått Utvägs manualutbildning för att leda barn – och 

föräldragrupp. 

Samordnarna har haft kontinuerlig handledning under året. 

 

Verksamhetsinnehåll 
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Fokusområde Heder 
 
Barnahus har under 2020 haft hedersrelaterat våld och förtryck som fokusområde. 

Det har även varit ett prioriterat område för Barnahus nationellt. I juni 2018 gav 

regeringen i uppdrag till Barnafrid att genomföra utbildningsinsatser om 

hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. Syftet med 

uppdraget är att stärka Barnahusverksamheternas kompetens i utredningsarbete 

vid misstanke om hedersrelaterad brottslighet. Planeringen var att genomföra både 

nationella och regionala konferenser under våren men på grund av 

Coronapandemin blev dessa framflyttade till hösten och genomfördes digitalt. Alla 

partner som ingår i barnahussamverkan var inbjudna och Skaraborg 

representerades både av samordnarna, representanter från kommun, polis och 

region. 

 

Eftersom arbetet blev försenat kommer detta fokusområde även sträcka sig över 

2021. 

 

 

KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel) och krisstöd 
 

Samordnarna på Barnahus Skaraborg erbjuder familjebehandling i form av KIBB. 

KIBB är en metod som kan användas när det finns risk för och/eller har förekommit 

någon form av fysisk misshandel mot barn. Metoden är manualbaserad och man 

arbetar med barn och föräldrar tillsammans, ibland kan även syskon vara med. 

Samordnarna har under året inte arbetat med KIBB i någon familj.  

 

Samordnarna har inte arbetat med krisstöd i någon familj under året. 

 

Utväg 
 

En av samordnarna har under hösten varit gruppledare för barngrupp i Utvägs 

parallella barn – och föräldragrupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informationsmöten Barnahus  
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 Samordnarna har informerat socialnämnden i Skövde om verksamheten. 

 Barnahus Skaraborg har informerat nyanställda socialsekreterare och 

familjebehandlare i Skaraborg digitalt vid ett tillfälle under året. 

 Barnahus Skaraborg har tagit emot studiebesök av Centerpartiet - Martina 

Johansson riksdagsledamot, Ulrica Johansson kommunalråd Skövde, Anna 

Dalström kretsutvecklare och KS-ledamot Götene samt Gunilla Druve 

Jansson, ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och ordförande i 

omsorgsnämnden i Skara. 

 

Nätverk 
 
Barnahus Skaraborg ingår i ett nätverk för samtliga Barnahus i Västra Götaland. 

Förutom Barnahus Skaraborg ingår Barnahus Göteborg, Barnahus Fyrbodal samt 

Barnahus Södra Älvsborg i nätverket.  Under året har nätverket träffats vid ett 

tillfälle i Borås.  

 

Samordnarna deltog under våren och hösten på de nationella nätverksträffarna för 

Barnahus som Barnafrid anordnade i Linköping, träffarna genomfördes digitalt. 

 

Samordnarna från ovanstående Barnahus träffas också någon eller några gånger 

per år med syfte att diskutera Barnahusens koppling till Barnafrid. Dessa träffar 

ställdes under året in på grund av Coronapandemin. 

 

För att inkludera socialtjänsten i utvecklingsarbetet på Barnahus har varje 

kommun i Skaraborg en Barnahusambassadör. Barnahusambassadörerna träffas 

en gång per termin tillsammans med samordnarna. Tanken är att använda 

träffarna till erfarenhetsutbyte, gå igenom rutiner, goda exempel, tankar och idéer 

gällande Barnahusarbetet samt handläggning av ärenden avseende målgruppen. 

Barnahusambassadörerna har en viktig uppgift i att sprida informationen och 

diskussionerna från mötena till den egna arbetsgruppen. Det har under året varit 

en digital träff med Barnahusambassadörerna.  

 

Barnahus Skaraborg bjuder årligen in advokater och biträdande jurister vilka har 

förordnats som särskilda företrädare av Skaraborgs tingsrätt. Årets träff ställdes in 

till följd av pandemin. 

 

 

 

 
Husmöten 
 
Dessa möten är ett forum för samrådsgruppen att stärka samverkan, lära av 

varandra, diskutera verksamhetsgemensamma frågor och kvalitetssäkra samråden. 
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Vid ett tillfälle under året har Barnahus Skaraborg haft digitalt husmöte för 

samrådsgruppen. 

 

Studenter 
 

Barnahus har under två veckor tagit emot två studenter från 

socionomutbildningens tredje termin vid Göteborgs Universitet inom ramen för 

deras fältarbetet.  

 

Coronaeffekter 

 

Barnahus har fått många frågor kring om vi har kunnat se någon skillnad i 

ärendemängd till följd av pandemin. Allmänt har befarats en uppgång i ärenden 

där våld i nära relation på något sätt är involverat. Gällande ärenden som avser 

brott mot barn har Barnahus inte kunnat se någon ökning av antal ärenden under 

2020. Barnahus kommer att fortsätta följa upp detta under 2021 då det finns skäl 

att tro att en fördröjningseffekt finns i upptäckten kring eventuell ökad utsatthet 

för vår målgrupp. 

 

Statistik 

 

 Samråd - 133 ärenden varav 1 konsultativt samråd och 127 planerande 

samråd och 5 uppföljande samråd  

  

 Rådgivningar – 233 ärenden 

 

 Barnförhör – 226 barnförhör (barnförhör som hållits i Lidköping och 

Mariestad är ej inräknade i statistiken) 

 

För mer information avseende statistik, se bilaga.  
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Statistik Barnahus Skaraborg 2020 
 

RÅDGIVNINGAR 
 
Rådgivningar sammanlagt 233 
 
Rådgivningar per hemkommun   
Hemkommun   Antal 
Essunga    4 
Falköping   27 
Grästorp   4 
Gullspång   15 
Götene    2 
Hjo    8 
Karlsborg   1 
Lidköping   23 
Mariestad   19 
Skara    20 
Skövde    36 
Tibro    14 
Tidaholm   5 
Töreboda   22 
Vara    28 
Annan kommun   5 
 
Aktualiserad av   Antal   
Socialtjänst   218 
Skola    4 
BUP    1 
Polis    3 
BUM    0 
Åklagare    0 
Övrig sjukvård   3 
Annan    4 
 
Åtgärd     Antal 
Inbokning av samråd  109 
Endast konsultation/rådgivning 124 
Annat    0 
 
 
 

ÄRENDE     
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Nyckeltal    Totalt 
Totalt antal pojkar   127 
Totalt antal flickor   132 
 
Ärende per ålder     
Ålder     Antal 
0 år     1 
1 år     1 
2 år     0 
3 år     4 
4 år     12 
5 år     17 
6 år     25 
7 år     21 
8 år     23 
9 år     23 
10 år     14 
11 år     26 
12 år     23 
13 år     21 
14 år     27 
15 år     11 
16 år     5 
17 år     2 
18 år     2 
+18 år     1 
 
Misstänkt gärningsperson     
Gärningsperson    Antal 
Mamma     50 
Pappa     86 
Både mamma och pappa   33 
Styvmamma    5 
Styvpappa    14 
Syskon     7 
Barnet själv    0 
Annan anhörig (vuxen)   6 
Annan ej anhörig (vuxen)   43 
Annan anhörig (barn)   0 
Annan ej anhörig (barn)   6 
Okänd     17 
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Ärende per hemkommun     
Hemkommun    Antal 
Essunga     3 
Falköping    34 
Grästorp    7 
Gullspång    6 
Götene     8 
Hjo     5 
Karlsborg    2 
Lidköping    37 
Mariestad    9 
Skara     25 
Skövde     43 
Tibro     5 
Tidaholm    20 
Töreboda    12 
Vara     25 
Annan kommun    18 
 
 

HÄNDELSE  
 
Förhör  
Totalt antal förhör (på Barnahus) 226 
Efter barnförhöret:   Åter hem 178 
Efter barnförhöret:   Placering 48 
     
Samråd    Antal 
Sammanlagt   133 
Konsultativt   1 
Planerande   127 
Uppföljande   5 
 
TIDSASPEKTER   
   
Antal dagar från polisanmälan till första förhör    44.0 dagar * 
Antal dagar från inkommet till Barnahus till första samråd   9.0 dagar 
Antal dagar från inkommet till Barnahus till första förhör   12.8 dagar 
      
*Inkluderar alla förhör, det vill säga även de som inte varit aktualiserade på Barnahus 
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Styrelsen och verkställande direktören för Mediapoolen Västra Götaland AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
VD-ord 
 

Enligt den nationella digitaliseringsstrategin skall Sverige sträva efter att vara bäst i världen när det gäller
att nyttja digitaliseringens möjligheter. Mediapoolen har under många år varit delaktig i skolans
digitalisering och kan konstatera att det nu finns en fungerande digital infrastruktur. 
     Med coronapandemins krav på distansundervisning var skolor tvungna att på kort tid ställa om sin
undervisning. Mediapoolens pedagogiska medieplattform har klarat en kraftigt ökad användning. 
     Ökad distansundervisning i kombination med den mediekonvergens som präglar det moderna
samhället där såväl läromedel som utbildningsfilm enkelt kan distribueras via dator, surfplatta eller
smartphone kommer också fortsatt att påverka framtidens undervisning. 

Grundprincipen i det offentliga bolaget är självkostnadspris och affärsmässig samhällsnytta.
Mediapoolen har målmedvetet och strategiskt arbetat för att effektivisera och kvalitetssäkra ett digitalt
tjänsteutbud. Från och med 2021 är vårt tjänsteutbud helt digitalt vilket kommer att eliminera alla
geografiska begränsningar.
 

 

Ann-Britt Dahl

Verkställande direktör
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Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 

Sedan 2001 har Mediapoolen servat förskola, skola och äldreomsorg med pedagogiskt inspirerande
innehåll. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt böcker och filmer, smart teknik och kompetensutvecklande
kurser. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Skövde och med filialaer i Borås och Uddevalla

 
 
Ägarförhållanden
 
Ägarna består av Skaraborgs Kommunalförbund (1/3), Sjuhärads Kommunalförbund (1/3), Fyrbodals
Kommunalförbund (1/6) samt Uddevalla kommun (1/6).
 
Väsentliga händelser under året

Ökad användning av Digital Pedagogik 

Mediapoolen har utvecklat sina egna medieplattformar. Digital Pedagogik är anpassad för skola och
undervisning. Här kan lärarna dela innehåll med eleverna och skapa sitt eget favoritbibliotek. Allt
innehåll har en pedagogisk märkning och plattformen erbjuder en användarvänlig presentation som
fungerar på samtliga digitala enheter. Som användare kan du se på film, lyssna eller läsa böcker på dator,
surfplatta eller smartphone var du än befinner dig, oavsett tid på dygnet. Under året har antalet konton i
Digital Pedagogik ökat med dryga åttio procent. Vi har också utvecklat klasskonton, en enklare
inloggning, för de yngre åldrarna.

E-böcker och ljudböcker  det digitala skolbiblioteket 

Läskunnighet är en förutsättning för fortsatta studieframgångar och precis som inom alla andra områden
ger övning färdighet. Ett flertal undersökningar konstaterar att läsvanor skiljer sig mellan olika
socioekonomiska grupper. Läsförståelse har kommit att bli en klassmarkör och därmed en viktig del i
skolans likvärdighetsuppdrag. Ett enkelt sätt att få barn och unga att läsa är att erbjuda tillgång till bra
litteratur. Under det gångna året har Mediapoolen utökat sitt bestånd av såväl ljud- som e-böcker samt
påbörjat en utveckling av den e-boksläsare som är integrerad i Digital Pedagogik.

Seniorportalen

Genom att Mediapoolen äger sin egen plattform har vi till en låg kostnad kunnat erbjuda äldreomsorgen
en egen portal. Vår plattform Digital Pedagogik har klonats och under året fyllts med innehåll som
hjälper äldreomsorgen att aktivera minnen och sinnen för våra äldre. På det sättet vill vi bidra till att
bryta de äldres isolering och ge förutsättningar för en meningsfull och aktiv äldreomsorg.

Försäljningen

Köp från eget bolag (in house) är en möjlighet för Mediapoolens medlemskommuner att handla teknisk
utrustning av Mediapoolen utan egen upphandling.  En möjlighet som utnyttjas av allt fler kommuner.
Under året har Mediapoolen utrustat klassrum vid ny och ombyggnationer i Trollhättan, Uddevalla och
Tibro.
    Försäljningsavdelningen har under året utökats med en monteringsdivision då efterfrågan på
monteringstjänster och serviceuppdrag ständigt ökar.  
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Mediapoolens försäljningsavdelning lägger stor vikt vid val av teknik och arbetar proaktivt med att testa
olika modeller. Inköp av AV-produkter från Mediapoolen innebär ett enhetligt och kompatibelt
produkturval samt service och support både före och efter köp. Under 2020 har fokus legat på digitala
mötesrum.

 
Coronapandemin

Omvärlden har under året drabbats av Coronapandemin. Påverkan på bolagets verksamhet har varit
begränsad och ledningen bedömer att det inte medfört någon väsentlig risk kopplat till verksamheten,
finansiell ställning och bolagets fortsatta drift.

 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017  
      
Nettoomsättning 55 212 35 785 35 249 33 332  
Resultat efter finansiella poster 1 300 -749 222 579  
Soliditet (%) 31,6 35,7 36,1 33,3  
      

 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 1 500 000 87 000 5 435 519 45 531 7 068 050
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:   45 531 -45 531 0
Årets resultat    769 818 769 818
Belopp vid årets utgång 1 500 000 87 000 5 481 050 769 818 7 837 868
      

 
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 5 481 050
årets vinst 769 818
 6 250 868
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 6 250 868
 6 250 868
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning  55 211 730  35 785 410  
Övriga rörelseintäkter  709 221  770 420  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  55 920 951  36 555 830  
      
Rörelsekostnader      
Handelsvaror  -38 247 703  -21 319 718  
Övriga externa kostnader  -5 312 963  -5 046 519  
Personalkostnader 2 -10 973 269  -10 836 362  
Avskrivningar av materiella  anläggningstillgångar  -92 103  -111 477  
Summa rörelsekostnader  -54 626 038  -37 314 076  
Rörelseresultat  1 294 913  -758 246  
      
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  5 125  11 149  
Räntekostnader och liknande resultatposter  0  -1 801  
Summa finansiella poster  5 125  9 348  
Resultat efter finansiella poster  1 300 038  -748 898  
      
Bokslutsdispositioner      
Förändringar av periodiseringsfonder  -320 000  816 000  
Summa bokslutsdispositioner  -320 000  816 000  
Resultat före skatt  980 038  67 102  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat  -210 220  -21 571  
Årets resultat  769 818  45 531  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 3 220 906  272 652  
Summa materiella anläggningstillgångar  220 906  272 652  
      
Summa anläggningstillgångar  220 906  272 652  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Färdiga varor och handelsvaror  2 767 690  1 919 563  
Summa varulager  2 767 690  1 919 563  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  14 774 748  8 355 848  
Övriga fordringar  739 933  507 012  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 533 994  3 102 351  
Summa kortfristiga fordringar  20 048 675  11 965 211  
      
Kassa och bank      
Kassa och Bank  3 720 513  6 678 577  
Summa kassa och bank  3 720 513  6 678 577  
Summa omsättningstillgångar  26 536 878  20 563 351  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  26 757 784  20 836 003  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  1 500 000  1 500 000  
Reservfond  87 000  87 000  
Summa bundet eget kapital  1 587 000  1 587 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  5 481 050  5 435 519  
Årets resultat  769 818  45 531  
Summa fritt eget kapital  6 250 868  5 481 050  
Summa eget kapital  7 837 868  7 068 050  
      
Obeskattade reserver      
Periodiseringsfonder  782 000  462 000  
Summa obeskattade reserver  782 000  462 000  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  8 354 577  4 196 659  
Övriga skulder  2 670 748  2 192 269  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 112 591  6 917 025  
Summa kortfristiga skulder  18 137 916  13 305 953  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  26 757 784  20 836 003  
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
 
Tjänsteuppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.
 
 
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
 
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år  
   

 
 
Not 2 Medelantalet anställda
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda 21 18  
    

 
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 805 006 1 067 737  
Inköp 40 357 164 448  
Försäljningar/utrangeringar  -427 179  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 845 363 805 006  
    
Ingående avskrivningar -532 354 -841 664  
Försäljningar/utrangeringar  420 787  
Årets avskrivningar -92 103 -111 477  
Utgående ackumulerade avskrivningar -624 457 -532 354  
    
Utgående redovisat värde 220 906 272 652  
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Not 4   Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Styrelsen och företagsledning har beaktat eventuella effekter på verksamheten och bolagets framtida
utveckling med anledningen av Covid-19 och bedömer att dessa effekter kommer vara begränsade för
bolaget.
 
 
 
 
 
Skövde den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 
 
 
 
 
Johan  Björkman Åsa Karlsson
Ordförande  
  
  
  
Ingemar Samuelsson Per Olof Andersson
  
  
  
  
Cecilia Sandberg Tony Willner
  
  
  
  
Ann-Britt Dahl  
Verkställande direktör  
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats . den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Mattias Bygghammar 
Auktoriserad revisor 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-15 
 
Ärendenummer 
2021/5 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Anmälningsärenden 2021-06-22 
 
Ärendet 
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden. 
 
Beslut, Integritetsskyddsmyndigheten Dnr PUI-2021-1510 
 
Dom, Skaraborgs Tingsrätt mål nr T 5303-20 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-06-22”, Henrik 

Lennartsson, 2021-06-15. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-15 
 
Ärendenummer 
2021/6 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Information om delegationsbeslut 2021-06-22 
 
Ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-05-01 – 
2021-05-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-05-01 – 
2021-05-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-05-01 – 2021-05-31 anmäls inför nämnden. 
 
Övriga delegationsbeslut: 
Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 
Ändring av 
bolagsman enligt 9 
kap 11 § 
Alkohollagen 

Malin Lindholm, 
tillståndshandläggare 

7.1.7 2021-05-24 - 

Utökad 
serveringstid enligt 
8 kap 19 § 
Alkohollagen  

Malin Lindholm, 
tillståndshandläggare 

7.1.5 2021-05-31 - 

Polisanmälan 
avseende hot mot 
tjänsteman 

Maria Olsson, 
socialchef 

6.29.1 2021-06-03 SON 
2021/178 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Maria Olsson, 
socialchef 

4.1 2021-06-14 SON 
2020/258 

 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-06-22”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-06-15. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

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