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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 

KALLELSE 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-12-14 kl 14:00 
Plats: Stora bibliotekssalen 
Justerare: Jonas Storm (S)  
Gruppmöten kl 13:00 
S och V – Stora bibliotekssalen 
M, KD, L, C, SD och MP - Vuxenskolan 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Peter Friberg (M), Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), 
Emma Graaf (S), Jonas Storm (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), Angelica Holst (S), Linda 
Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V), Håkan Darmark (KD), 
Louise Wind (C), Gunilla Dverstorp (M), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Godkännande av föredragningslista  

2 Beslut om mötesobservatör  

3 Beslut angående umgänge enligt 6 kap 15 a § 2 st 
Föräldrabalken 

 

4 Information om projektansökan "Förstärkt hälsa i 
samverkan" 

2021/282 

5 Information om projektansökan "Språk, samhällsinfo 
och egenvård" 

2021/283 

6 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-november år 
2021 

2021/41 

7 Beslut om verksamhetsplan och budget 2022 2021/242 
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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 

8 Beslut om beslutsattestanter/attestlista 2022 2021/284 

9 Beslut om taxor och avgifter 2022 2021/285 

10 Beslut om remissvar gällande hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 

2021/254 

11 Beslut om remissvar -  Färdplan länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

2021/255 

12 Information om rapporter och skrivelser 2021/4 

13 Information om anmälningsärenden 2021/5 

14 Information om delegationsbeslut 2021/6 

15 Rapport från mötesobservatör  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-07 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/282 

§ 216 Information om projektansökan "Förstärkt hälsa i 
samverkan" 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om ansökan om projektmedel för projektet ”Förstärkt hälsa i 
samverkan”. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Projektansökan ’Förstärkt hälsa i samverkan’”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-11-30. 
 
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 
2021-11-30 
 
Ärendenummer 
2021/282 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Projektansökan "Förstärkt hälsa i samverkan" 
 
Ärendet 
Enhetschef Annelie Kemmeter informerar om ansökan om projektmedel för 
projektet ”Förstärkt hälsa i samverkan”. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Projektansökan ’Förstärkt hälsa i samverkan’”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-11-30. 
 
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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www.samordningsforbundetskaraborg.se 
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde 

Ansökan om finansiering 

 för en strukturinriktad insats: 
 samverkansteam- ett strukturinriktat projekt med målet att främja samverkan och utveckla en   

      effektiv samverkansmodell 
 annat utvecklande strukturprojekt 

 
 för en individinriktad insats: 

 individinriktat projekt för att testa och utveckla en ny metod 
 förberedande insats med målet att förbättra hälsan och aktivitetsnivån hos deltagarna 

 
Vilka av Samordningsförbundets parter (minst 2) står bakom ansökan? 
 

 Kommun    AF     FK     VGR 
 
Ansvarig part 
 
AME Tidaholm 

Org.nummer 
 
21200-1736 

Kontaktperson 
 
Anneli Kemmeter 

Telefon 
 
0502-606231 

Part två 
 
Närhälsan Tidaholm 
 

Org.nummer 
 
232100-0131 

Kontaktperson 
 
Susanne Olsson 

Telefon 
 
076886446 

 
Projektet/Insatsens namn  

Förstärkt hälsa i samverkan 

 
Ansökningsperiod 
Från och med  
2022-01-01 

 
Till och med  
2024-12-31 

 
Bakgrund – utgångspunkter 
 

Förklara bakgrunden till projektet/Insatsens uppkomst. Vad är projektet/insatsens 
huvudfråga och hur ser arbetet kring frågan ut idag? Förklara varför det finns behov av 
projektet. Förklara på vilket sätt projektet/insatsen särskiljer sig från ordinarie 
verksamhet och ordinarie uppdrag. 
 
Arbetsmarknaden (AME) i Tidaholm har de senaste åren fått ett markant ökat söktryck på deltagare 
från Individ- och Familjeomsorgen (IFO). Deltagare uppbär ekonomiskt bistånd och flera av dessa 
anses för sjuka för att arbeta och för friska för att uppbära ersättningar via socialförsäkringen. 
Målgruppen präglas likväl av ohälsa. Särskilt utmärkande är den höga frekvensen av psykisk ohälsa 
med ofta förekommande självmedicinering. Behovet är därav stort att utveckla samverkan, samt 
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Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde 

samla expertis i området hälsa till samma plats och sammanhang för deltagarna. Behovet är vidare 
att AME, IFO och Närhälsan snabbare identifierar, stöttar och hjälper deltagare med ohälsa. I sin 
process för att nå ett bättre mående och egenförsörjning behöver deltagarna bli mer involverade, det 
kräver också gemensamma och tydliga handlingsplaner av berörda aktörer. AME behöver dessutom 
utöka sitt utbud av aktiviteter för deltagarna och lägga mer fokus på hälsa, såväl fysisk som psykisk. 
 
I nuläget saknas gemensam metod/processbeskrivning hos AME, IFO och Närhälsan för att identifiera 
personer med ohälsa som är i behov av samlad expertis för att minska sitt lidande, utanförskap och 
belastningen av gemensamt trygghetssystem. 
 

 
Målgrupp 
 
Definiera målgruppen som projektet/insatsen riktar sig till. Hur nås målgruppen? 
 
Deltagare inskrivna på AME med ohälsa och som inte uppfyller arbetslivets gemensamma krav. 
 
Under projektet kommer 16 deltagare åt gången vara inskrivna i projektet. Två grupper med åtta 
deltagare i varje. Insatsen är tidsbegränsad med åtta veckors intervaller. 
 
I de flesta fall uppbär individen långvarigt försörjningsstöd, eller har en kombination av 
försörjningsstöd och andra skattefinansierade ersättningar. Individerna har ofta grundläggande 
besvär som är svåra att identifiera och där behövs samverkan med andra professioner för att få en 
helhetsbild och rätt insatser. 
 

 
Mål 
Samordningsförbundets uppdrag är att finansiera projekt/insatser som kan bidra till att fler människor har 
hälsomässiga förutsättningar att försörja sig själva. Det kan handla om individinriktade insatser där målet 
direkt är ökad hälsa och aktivitetsförmåga för deltagarna och det kan handla om strukturinriktade insatser 
där målet är att främja samverkan och utveckla en effektiv samverkansmodell som i förlängningen ska bidra 
till ökad hälsa och aktivitetsförmåga på individnivå.  

 
Vad är målsättningen med projektet/insatsen? Vilka mål/resultat förväntas 
projektet/insatsen uppnå? Ange mål och eventuella delmål. Beskriv i både kvantitativa 
och kvalitativa termer.  
 

• Deltagares upplevda hälsa mäts genom enkät vid start och vid avslut. 
• Att deltagare snabbare skall komma ur sitt utanförskap och kunna hantera arbetslivets 

gemensamma krav. 
• Fler deltagare inskrivna i projektet ska bli självförsörjande och belastning av gemensamt 

trygghetssystem ska minska. 
• Fler deltagare inskrivna i projektet ska närma sig självförsörjning genom att kunna ta del av 

Arbetsförmedlingens delar såsom extratjänster, nystartjobb, etcetera. 
• Fler deltagare skall närma sig arbetslivet genom externa praktikplatser. 
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Metod/strategi 
 
Hur ska arbetet i projektet/insatsen läggas upp för att uppsatta mål ska uppnås? Vilka 
insatser och aktiviteter planeras som förväntas leda till uppsatta mål? Beskriv på vilket 
sätt projektet är nyskapande i förhållande till hur arbetet kring huvudfrågan ser ut idag. 
 
Hälsoskola skall innehålla följande aktiviteter. Arbetsmetoderna kommer att präglas av 7Tjugo-
modellen. 
 

• Teori, sömn, mat, motion, vikt vid att få och upprätthålla god hälsa. 
• MI mindfulness.  
• Fysiska aktiviteter såsom promenader, Gym, simning, badminton, gymnastik, med mera. 
• Teori om hur socialfobi, depression, ångest, upplevd smärta och annan psykisk ohälsa gör 

med mående och hur det påverkar individen.  
• Råd och stöd i att hantera psykisk ohälsa och smärta i vardagen. 

 
Deltagare har ett minimumkrav att delta i föreläsningar minst en gång i veckan och minst två fysiska 
aktiviteter i veckan. 
 

 
Styrning – organisation 
 
Beskriv hur projektet/insatsens struktur och organisation ska se ut. Olika aktörers 
ansvar och befogenheter, ex projektansvarig, projektledare, styrgrupp, arbetsgrupp.  
I styrgruppen kommer det att ingå representanter från följande enheter. 

 
• AME 
• Närhälsan 
• IFO 
• Samordningsförbundet 

 
AME har projektansvar. 
 
Arbetsgrupp med representanter från AME, IFO och Närhälsan träffas regelbundet i syfte att föra 
projektet framåt. Dels genom att arbeta fram gemensam arbetsmetod/processbeskrivning för att 
identifiera deltagare i målgruppen, dels för att följa upp insatser med goda resultat, men också att 
finna insatser som inte ger önskade resultat och då exkludera dem från projektet. 
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Hur kommer samverkan mellan parterna och eventuella andra aktörer att se ut inom 
projektet?  
 

• Gemensam metod/processbeskrivning i syfte att identifiera deltagare i behov av expertis från 
samtliga aktörer.  

• AME:s lokaler för de teoretiska delarna. 
• Forsens badhus för Gym, gymnastik samt badminton. 
• Närhälsan står för teoretiska delar tillsammans med AME. Representanter från Närhalsan har 

teoretiska delar samt diskussioner med deltagare om psykiska hälsa såsom socialfobi, 
depression, ångest, upplevd smärta och annan psykisk ohälsa gör med mående och hur det 
påverkar individen.  

• Närhälsan håller teoretisk information samt diskussion hur deltagarna kan hantera psykisk 
ohälsa och smärta i vardagen.  
 

 
 

Utvärdering 
 
Hur ska projektet/insatsen utvärderas? På vilket sätt ska målen följas/mätas?  
 

• Deltagarenkät (upplevd hälsa) 
• Individer som går vidare till andra insatser närmare självförsörjning såsom arbete, AFs utbud 

såsom extra tjänster, nystartsjobb, lönebidrag samt externa praktikplatser genom AMEs 
praktiksamordnare 

 
 

Implementering 
 
Hur ska projektet eller delar av projektet som faller väl ut, överföras till ordinarie 
verksamhet efter ansökningsperioden? Vad krävs för att implementering ska vara 
möjligt? Vem ansvarar för implementeringen? 
 

• Samtliga parter i projektet ansvarar för att införliva välfungerande metod/processbeskrivning i 
sina ordinarie verksamheter. 

• Styrgruppen för projektet ansvarar för att sammankomsten för styrgruppen fortsätter att 
träffas regelbundet och följer upp att metod/processbeskrivning även efter avslutat projekt 
fortlever. 

 
 

Budget 
 

 

Kostnader 

 
År 1 

 
År 2 

 
År 3 
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Löner (Lön inkl. PO) 
Ame 
Närhälsan 
 

 
380000 
65000 

 
380000 
65000 

 
380000 
65000 

Administration (specificera) 
 

                  

Utbildning 
 

                  

Lokaler, kringkostnader 
 

                  

Aktiviteter (specificera) 
Forsen idrottshall 
Forsen bassäng och gym 
 

24000 24000 24000 

Övriga kostnader (specificera) 
Inköp av material 
 

30000   

Summa kostnader=sökt finansiering 
 
 

499000 469000 469000 

Egna insatser (specificera) 
Del av lönekostnad och fördjupad och 
samordnad kartläggning 
Handledning 
Lokaler 
Administration 
 

 
 
129200 
12000 
25000 
11000 

 
 
129200 
12000 
25000 
9000 

 
 
129200 
12000 
25000 
9000 

Egna insatser (specificera) 
 

                  

Summa egna insatser  
 

177200 175200 175200 

Total kostnad  
 
 

676200 644200 644200 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-07 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/283 

§ 217 Information om projektansökan "Språk, samhällsinfo och 
egenvård" 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om ansökan om projektmedel till projektet ”Språk, samhällsinfo 
och egenvård”. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Projektansökan ’Språk, samhällsinfo och egenvård’”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-11-30 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 

15



 1/1 

 

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 
2021-11-30 
 
Ärendenummer 
2021/283 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Projektansökan "Språk, samhällsinfo och 
egenvård" 
 
Ärendet 
Enhetschef Annelie Kemmeter informerar om ansökan om projektmedel till 
projektet ”Språk, samhällsinfo och egenvård”. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Projektansökan ’Språk, samhällsinfo och egenvård’”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-11-30 
 
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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www.samordningsforbundetskaraborg.se 
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde 

Ansökan om finansiering 

 för en strukturinriktad insats: 
 samverkansteam- ett strukturinriktat projekt med målet att främja samverkan och utveckla en   

      effektiv samverkansmodell 
 annat utvecklande strukturprojekt 

 
 för en individinriktad insats: 

 individinriktat projekt för att testa och utveckla en ny metod 
 förberedande insats med målet att förbättra hälsan och aktivitetsnivån hos deltagarna 

 
Vilka av Samordningsförbundets parter (minst 2) står bakom ansökan? 
 

 Kommun    AF     FK     VGR 
 
Ansvarig part 
 
AME Tidaholm 

Org.nummer 
 
21200-1736 

Kontaktperson 
 
Anneli Kemmeter 

Telefon 
 
0502-606231 

Part två 
 
Bräcke Diakoni 
Samtal pågår 

Org.nummer 
Ansvar 6740 
857200-3104 

Kontaktperson 
 
Sandra Josefsson 

Telefon 
 
0511-713720 

 
Projektet/Insatsens namn  

Språk, samhällinfo och egenvård 

 
Ansökningsperiod 
Från och med  
2022-01-01 

 
Till och med  
2024-12-31 

 
Bakgrund – utgångspunkter 
 

Förklara bakgrunden till projektet/Insatsens uppkomst. Vad är projektet/insatsens huvudfråga och 
hur ser arbetet kring frågan ut idag? Förklara varför det finns behov av projektet. Förklara på vilket 
sätt projektet/insatsen särskiljer sig från ordinarie verksamhet och ordinarie uppdrag. 
 
Tidaholms kommun har en ett större antal individer ”Nyanlända” som har låg eller ingen 
utveckling i det svenska språket, dålig eller ingen kunskap om svenska samhällets olika 
funktioner och kultur. 
 
Språkförbistringar leder till att inte förstå eller har möjlighet till att kunna leva i ett 
sammanhang vilket alla människor behöver för att nå sin fulla potential. De upplever ett starkt 
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utanförskap vilket i sig leder till olika psykosomatiska besvär. Vilket i sin tur leder till 
belastning på primärvård och andra vårdinrättningar. 
 
Gruppen upplever att de inte får hjälp av primärvården. Kulturskillnader i hur olika länder 
hanterar fysiska besvär leder till missförstånd och de anser sig inte få något stöd av 
sjukvården. 
 
Sverige har ett välutvecklat system sk ”egen vård” vilket är självklarhet för de flesta som är 
födda eller som har bott en längre tid i Sverige. Det är inte en självklarhet för ”nyanlända”. För 
gruppen språksvaga blir det omöjligt att själv implementera  ”egenvård”, kulturförståelse och 
samhällsinformation 
 

 
Målgrupp 
 
Definiera målgruppen som projektet/insatsen riktar sig till. Hur nås målgruppen? 
 
Språksvaga individer med låg eller ingen utveckling i svenska språket står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Upplever utanförskap och upplever ofta fysisk ohälsa 
 

• Försörjningsstöd IFO,   
• SFI 

 
 
Mål 
Samordningsförbundets uppdrag är att finansiera projekt/insatser som kan bidra till att fler människor har 
hälsomässiga förutsättningar att försörja sig själva. Det kan handla om individinriktade insatser där målet 
direkt är ökad hälsa och aktivitetsförmåga för deltagarna och det kan handla om strukturinriktade insatser 
där målet är att främja samverkan och utveckla en effektiv samverkansmodell som i förlängningen ska bidra 
till ökad hälsa och aktivitetsförmåga på individnivå.  

 
Vad är målsättningen med projektet/insatsen? Vilka mål/resultat förväntas projektet/insatsen uppnå? 
Ange mål och eventuella delmål. Beskriv i både kvantitativa och kvalitativa termer.  
 

• Utveckla svenska språket till nivå att förstå och klara vardagsspråk. 
 

• Få förståelse och kunskap om svenska samhället och svensk kultur i syfte att ge 
individerna ett sammanhang vilket minskar känsla av utanförskap. 

 
• Överbrygga kulturskillnader i när man söker läkarvård. Ge kunskap om egenvård samt 

kunskap om hur man använder system såsom 1177 på internet. Ger en förberedelse 
för framtidens ”god och nära vård” 
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Metod/strategi 
 
Hur ska arbetet i projektet/insatsen läggas upp för att uppsatta mål ska uppnås? Vilka insatser och 
aktiviteter planeras som förväntas leda till uppsatta mål? Beskriv på vilket sätt projektet är 
nyskapande i förhållande till hur arbetet kring huvudfrågan ser ut idag. 
 

• Språkgrupper 
• Inköp av Lingioapp bas till alla deltagare 
• Utbildning i egenvård 
• Basutbildning i data samt hitta på 1177 
• Samhällskunskap, kultur och arbetsmarknadsutbildning 
• Starta språkcafé 

 
 
Styrning – organisation 
 
Beskriv hur projektet/insatsens struktur och organisation ska se ut. Olika aktörers ansvar och 
befogenheter, ex projektansvarig, projektledare, styrgrupp, arbetsgrupp.  
 
Styrgruppen består av AME, Bräcke diakoni och Kompetenscentrum, samt representant från 
Samordningsförbundet. Styrgruppen träffas minst tre gånger per år. Sammankallande part är 
AME. 
 
AME ansvarar för att deltagare registreras i SUS. 
 

 

Hur kommer samverkan mellan parterna och eventuella andra aktörer att se ut inom projektet?  
 
Samverkan genom deltagande samt planering och uppföljning av projektet 
 

• Integrations samordnare AME håller i projektet.  
 

• Bräcke Diakoni i information och utbildning gällande egenvård samt information 
tillsammans med AME i 1177 
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2021-12-09 

 

www.samordningsforbundetskaraborg.se 
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde 

Utvärdering 
 
Hur ska projektet/insatsen utvärderas? På vilket sätt ska målen följas/mätas? 
 

• Språkutveckling 
• Hälsa före och efter 
• Förmåga att hantera dator före och efter 
• Trygghet i att själv hantera egenvård samt kunna förstå och hitta på 1177 hemsida 
• Upplevelse av att förstå samhällsinformation samt upplevelse av minskad känsla av 

utanförskap 
• Antal deltagare vidare till arbete eller studier 

 
 

Implementering 
 
Hur ska projektet eller delar av projektet som faller väl ut, överföras till ordinarie verksamhet efter 
ansökningsperioden? Vad krävs för att implementering ska vara möjligt? Vem ansvarar för 
implementeringen? 
 
Socialnämnden kommer kontinuerligt informeras om projektet utveckling. Faller delar eller 
hela projektet väl ut så kommer det att bli en del av AME:s uppdrag.  
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www.samordningsforbundetskaraborg.se 
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde 

Budget 
 

 

Kostnader 

 
År 1 

 
År 2 

 
År 3 

Löner (Lön inkl. PO) 
AME 
Bräcke 

 
380000 
75000 

 
380000 
75000 

 
380000 
75000 

Administration (specificera) 
 

                  

Utbildning 
 

                  

Lokaler, kringkostnader 
 

                  

Aktiviteter (specificera) 
 

                  

Övriga kostnader (specificera) 
Inköp av Lingioapp 
 

 
100000 

 
100000 

 
100000 

Summa kostnader=sökt finansiering 
 
 

555000 555000 555000 

Egna insatser (specificera) 
Datorer 
Lokaler 
Personalkostnader 
Administrationsavgifter 
 

 
30000 
25000 
189000 
9000 

 
30000 
25000 
189000 
9000 

 
30000 
25000 
189000 
9000 

Egna insatser (specificera) 
 

                  

Summa egna insatser  
 

253000 253000 253000 

Total kostnad  
 
 

808000 808000 808000 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-07 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/41 

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

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos november 2021”, förvaltningsekonom 

Ola Pettersson, 2021-11-30 
✓ Helårsprognos november 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 
2021-11-30 
 
Ärendenummer 
2021/41 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - helårsprognos november 2021 
 
Ärendet 
Månadsrapport efter november 2021 samt helårsprognos för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos november 2021”, förvaltningsekonom 

Ola Pettersson, 2021-11-30 
✓ Helårsprognos november 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 att 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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4 

2 Sammanfattning 

Under året har förvaltningen arbetat vidare med anpassningsåtgärder som beslutats om 
under föregående år, samt med åtgärder som beslutats om under år 2021, samtliga är nu 
genomförda. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter november 2021 är ett överskott på 2,2 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 

Utfall för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari - november 2021 är ett 
överskott mot budget på 4,9 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,7 procent av periodens 
budget. 

Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är ett överskott mot budget på 2,2 
miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,1 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 (oktober 2021) har överskottet mot budget minskat med 
1,3 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på prognosförsämringar inom 
verksamheterna äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Helårs-
prognos 

314,4 314,4 313,7 312,8 313,4 313,4 313,4 313,4 313,7 311,7 313,0  

Budgetr
am 

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

Avvikels
e (mnkr) 

0,8 0,8 1,5 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 3,5 2,2  

Avvikels
e (%) 

0,3 0,3 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 1,1 0,7 0 
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Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 

 
2021-01-01 -
 2021-11-30 

2021-01-01 -
 2021-11-30 

 
2020-01-01 -
 2020-11-30 

Verksamhetens intäkter 48 637 35 689 12 948 53 687 

Verksamhetens kostnader -331 997 -323 944 -8 053 -334 605 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 
nettokostnader 

-283 360 -288 255 4 895 -280 918 

Budgetram 288 255 288 255 0 268 014 

Nämndens avvikelse 4 895 0 4 895 -12 904 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 48 634 38 934 9 700 63 757 

Verksamhetens kostnader -361 605 -354 101 -7 504 -371 522 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -312 971 -315 167 2 196 -307 765 

Budgetram 315 167 315 167 0 292 868 

Nämndens avvikelse 2 196 0 2 196 -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 
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 – november 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  
genomfördes från augusti. 

 Stängning av Lindängens äldreboende blev uppskjuten pga. covid-19 pandemin. Flytt 
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till Solvik äldreboende genomfördes i slutet på maj. 

 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 hittills har haft 
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 (beslut och utbetalning blev klart i juni 2021). 

 Att beslutade anpassningsåtgärder får förväntad ekonomisk effekt. 

 I helårsprognos inkluderas kostnader för de placeringsbeslut som är fattade av 
nämnden. Helårsprognosen tar inte höjd för eventuella ytterligare beslut om externa 
vårdplaceringar. 

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

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader -6 848 -7 000 

Minskade intäkter   

Utökade statliga bidrag   

Övrigt 7 867 7 000 

Total påverkan 1 019 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. 

Utökade statliga bidrag består av 

 Ansökt merkostnad för december 2020. 

 Ersättning för sjuklönekostnader. 

 Annat statsbidrag riktat till äldreomsorg som kan användas till att täcka merkostnader 
i samband med covid-19-pandemin. 
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Åtgärdsplan 

Nämndens helårsprognos november 2021 har en positiv avvikelse. Därför föreligger inte 
något behov av ytterligare åtgärder 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     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-07 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/242 

§ 219 Beslut om verksamhetsplan och budget 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta fastställa verksamhetsplan och budget 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget 
2022. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
fastställa verksamhetsplan och budget 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsplan och budget 2022”, 

förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-11-30 
✓ Verksamhetsplan och budget 2022, 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 
2021-11-30 
 
Ärendenummer 
2021/242 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsplan och budget 2022 
 
Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsplan och budget 2022”, 

förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-11-30 
✓ Verksamhetsplan och budget 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

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

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa 
verksamhetsplan och budget 2022. 
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Social- och omvårdnadsnämnd, Verksamhetsplan och budget 2022 3(21) 

1 Inledning 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa 
upp kommunens arbete med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och 
omvårdnadsnämnden uppdras att formulera verksamhetsmål som omsätter 
kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till konkret 
utvecklingsarbete. 

Nämnden ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat 
nämnden genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter 
inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin 
verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till sina 
verksamheter. 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 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. I övrigt hänvisas till 
kommunens ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 
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2 Nämndens uppdrag 
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs 
om socialnämnd. Nämnden ansvarar för social- och omvårdnadsförvaltningen. 
Nämnden ansvarar för att planera, kontrollera, prioritera och följa upp verksamhetens 
inriktning, mål och kvalitet. 
 
Nämnden ska enligt reglementet verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följer 
givna uppdrag, policy och riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva verksamheten 
inom angivna budgetramar. Nämnden ska två gånger per år redovisa hur de har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat. 

Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar för att handläggningen sköts på ett 
rättssäkert sätt avseende barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), Lag om vård 
av missbrukare i vissa fall (1988:870), Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387) samt annan sociallagstiftning rörande nämnda grupper. I 
uppdraget ingår att göra beställningar till utförarverksamhet och följa upp att insatserna 
utförs i enlighet med beställningen/uppdraget. 

Som utförare ansvarar nämnden för att tillhandahålla insatser som svarar mot 
beställningen oavsett om det sker i egenregi eller genom köpt plats/insats. Nämndens 
ska tillse att det finns insatser som svarar an mot de behov som finns rörande 
barnavård, missbruksvård, äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning 
och för den kommunala hälso- och sjukvården upp till sjuksköterskenivå. 

Vidare är nämnden arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475), 
samt ansvarar för kommunens mottagning av vissa nyanlända (2016:38) och 
kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:6122) med undantag för tillsyn av 
försäljning av folköl i butik. 

Utöver ovanstående är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 
och det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför. 
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2.1 Förvaltning 
Varje nämnd har en förvaltning till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag. 
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2.2 Personal 
Merparten av medarbetarna inom social- och omvårdnadsförvaltningen består av 
kvinnor. 

SKR:s rekryteringsprognos visar att kompetensförsörjningen fortsatt är en stor 
utmaning för vård- och omsorgssektorn, och att kompetensglappet riskerar att öka. 

Rekrytering har framför allt varit en utmaning i samband semesterperioden men nu 
finns ett återkommande bekymmer med att få tag på personal som både har 
kompetens och erfarenhet. Konkurrensen ökar mellan kommunerna. 
 
Det finns ett uppdämt behov av kontinuerlig kompetensutveckling inom förvaltningen 
framför allt när det gäller demens men också inom andra områden så som psykisk 
ohälsa, högfungerande autism, palliativ vård mm. Utbildning och kompetens för 
personal som arbetar inom vård- och omsorg, och hälso- och sjukvård är en pågående 
utmaning för att också kunna bibehålla, uppmuntra personal  och för att säkra en god 
och säker vård och omsorg. 

En förhoppning är att satsningen "Äldreomsorgslyftet" kommer fortsätta även under 
2022. Syfte med "äldreomsorgslyftet" är att höja kompetensen inom vård- och omsorg 
om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka 
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och 
befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. 
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2.3 Omvärldsanalys 

Omvärld 

De demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning kommer vara en av de 
största utmaningarna inför framtiden. Allt fler äldre lever längre och har en bättre 
hälsa. Frågan är om fler kommer att vara i behov av kommunala insatser. En annan 
utmaning handlar om att möte de behov som finns hos personer med 
funktionsnedsättning. Andelen personer med högfungerande autism har under de 
senaste åren ökat samtidigt som den psykiska hälsan blir sämre i kombination med 
missbruk och utanförskap.  

Sedan ett år tillbaka så är barnkonventionen lag. De fyra grundläggande principerna i 
barnkonventionen (principen om barnets bästa, barns rätt till inflytande, barns rätt till 
liv och utveckling och att inga barn får diskrimineras) är införda i Socialtjänstlagen 
(SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om stöd 
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Det handlar exempelvis om att barns 
bästa ska beaktas, att barn ska få komma till tals och att socialtjänsten ska ta hänsyn till 
barnets vilja utifrån ålder och mognad. 

Betalansvarslagen har under föregående år fått full effekt inom samtliga verksamheter. 
Lagen innebär att en patient som är utskrivningsklar, inom tre dagar ska lämna 
sjukhuset. Om det finns behov av kommunala insatser och kommunen ej kan erbjuda 
detta blir kommunen betalningsskyldig. Förändringen ställer fortsättningsvis högre krav 
på kommunen att snabbt ställa om och kunna erbjuda insatser i hemmet. 

Förändringar i uppdraget för statliga myndigheter påverkar i hög grad kommunernas 
arbete. Försäkringskassans förändrade praxis och åtstramningar påverkar och kommer 
fortsatt att påverka kommunens arbete. Det förväntas fler avslag rörande personlig 
assistans, vilket sannolikt kommer leda till fler ansökningar hos kommunen. Även 
Arbetsförmedlingen har under flera år genomgått en reformering med det resultatet 
att det sannolikt kommer bli svårare för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att få adekvat stöd. Även detta kommer leda till en ökad belastning 
på kommunens verksamheter, och sannolikt även ökade kostnader för utbetalt 
försörjningsstöd. 

SKR:s rekryteringsprognos visar att kompetensförsörjningen fortsatt är en stor 
utmaning för vård och omsorgssektorn, och att kompetensglappet riskerar att öka. 

Närvärld 

Social- och omvårdnadsnämnden har ett brett uppdrag som sträcker sig från insatser 
innan ett barn är fött till insatser i livets slutskede. 

Äldreomsorg 
Kommunen tillhandahåller olika former av äldreomsorg så som t.ex. hemtjänst, 
dagverksamhet, korttidsvård, avlösning och särskilt boende. En utmaning inför 
kommande år är att andelen personer över 80 år ökar i kommunen med 31% från och 
med år 2022. En ökning som kommer att bestå under en längre tid fram över. 
Ökningen beror dels på de stora barnkullarna under 40- talet men också för att 
medellivslängden har ökat. Medellivslängden för kvinnor i Tidaholm år 2020 var 85,1 
vilket är något högre än riket medans medelåldern bland män ligger något under 
rikssnitt 79,8. En ytterligare faktor till att allt fler äldre lever längre beror på en 
förbättrad hälsa och att hälso- och sjukvården blir mer avancerad. Med anledning av att 
befolkningen i kommunen blir äldre kommer troligtvis fler att behöva kommunala 
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insatser med stigande ålder. Social- och omvårdnadsnämnden behöver därför se över 
hur insatser kan utföras på ett mer diversifierat sätt för att möta kommande behov. 
Det finns också en ekonomisk utmaning då kostnaderna för välfärden förväntas öka 
snabbare än de kommunala intäkterna. 

Funktionsnedsättning 
Inom funktionsnedsättning har kommunen stora utmaningar som handlar om att kunna 
verkställa beslut om bostad med särskild service, LSS. I dagsläget finns brist på både 
gruppboende och stödboende då dessa är fullbelagda. I nuläget finns tre beslut som 
inte kan verkställas och risken är att kommunen kommer att få betala vite eller att 
platser måste köpas från andra kommuner för att verkställa beslut. För att möta upp 
behovet på ett bättre sätt krävs ett mer långsiktigt strategi då merparten av individerna 
kommer att finnas inom kommunens verksamheten under hela sin livstid. 
Omsättningen på platser för bostad med särskild service är mycket låg. 

Antalet beslut om daglig verksamhet fortsätter att öka och kräver större och bättre 
anpassade lokaler. Idag är daglig verksamhet utspridda på flera platser i kommunen och 
det är svårt att samordna kompetensen och personalresurserna på ett effektivt sätt. 
Lokalbristen gör att det är svårt att verkställa beslut i den omfattning som beviljats. 

Målgruppen med högfungerande autism ökar inom samtliga verksamheter, allt från 
barn/ungdomsverksamheter till boende och daglig verksamhet. För att möta 
målgruppens behov krävs fortlöpande kompetenshöjning, anpassade och 
ändamålsenliga lokaler. Att målgruppen ökar bidrar till en tuffare arbetsmiljö där hot 
och våld mot personal blir allt mer vanligt förekommande. Den psykisk ohälsa ökar hos 
målgrupp med anledning av isolering, utanförskap och missbruksproblem. 

Kommunal hälso-och sjukvård 
Den pågående pandemin Corona/covid-19 fortsätter att påverkar kommunens 
verksamheter genom nationella rekommendationer och regionala rutiner som 
fortlöpande förändras utifrån det epidemiologiska läget. Förändringarna ställer framför 
allt krav på att verksamheterna med kort varsel kan ställa om vid en förändring i ex 
smittspridning. 
 
Samverkansavtal för kommunens hälso- och sjukvård och Närhälsan Tidaholm är på 
gång att revideras. En god samverkan och dialog med vårdgivare och myndigheter är 
ett prioriterat och viktigt område. Revidering av Västra Götalands hälso- och 
sjukvårdsavtal med underavtal är ute för remiss. 

Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård – gäller länets 49 kommuner 
och Västra Götalandsregionen. 

Individ- och familjeomsorgen 
En annan utmaning handlar om att kunna bemanna verksamheten med kompetent 
personal vilket kräva ett mer aktivt arbete kring rekrytering och kompetensutveckling 
då allt fler outbildad personal kommer in i verksamheten. 
 
Slutligen är en förutsättning för att kunna nå de kommunala målen en utökad 
samverkan, såväl internt på förvaltningen som mellan förvaltningarna och mellan 
kommun och övriga myndigheter och organisationer i samhället. 
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3 Verksamhetsmål 
Nämndens verksamhetsmål knyter an till kommunfullmäktiges strategiska och 
finansiella mål. Varje strategiskt mål är knutet till ett antal globala mål i Agenda 2030. 
Nämndens verksamhetsmål bidrar på så sätt även till kommunens arbete med FN:s 
globala mål. 

Kommunfullmäktiges mål är fördelade på sex målområden: 

• Attraktiv kommun 
• Medborgare i fokus 
• Ett starkt och växande näringsliv 
• Ett miljömässigt hållbart samhälle 
• Attraktiv arbetsplats  
• God ekonomi.  

Chefer inom förvaltningen har möjlighet att sätta upp enhetsmål som syftar till att bidra 
till nämndens verksamhetsmål. 
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3.1 Målområde: Attraktiv kommun 

Strategiskt mål 

Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 
livet. 

3.1.1 Social- och omvårdnadsnämnden ska i samverkan med 
olika organisationer arbeta för att minska utanförskap och 
behovet av försörjningsstöd. 

Strategi 

För att nå detta mål krävs en tät samverkan mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, 
skola, näringsliv och andra organisationer och myndigheter för att stärka individens 
möjlighet till egenförsörjning och minska utanförskap. Nämnden behöver aktivt arbeta 
med att öka antalet praktikplatser och subventionerade anställningar såsom exempelvis 
extratjänster samt aktivt delta i de projekt som drivs i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och vidareutveckla samarbetet inom överenskommelsen DUA 
(Delegationen unga och nyanlända till arbete) 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Vuxna 
biståndsmottagare 
med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 

27,4 % 29,1 %  20 % 

Arbetslöshet 18-64 
år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

4,6 % 6,3 %  4 % 

Arbetslöshet 16-24 
år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

5,7 % 5,1 %  5 % 

Antal extratjänster i 
kommunen, antal 

14 11 8 10 

Antal personer som 
har en praktikplats 
genom AME, antal 

   50 

Antal 
subventionerade 
anställningar genom 
AME, antal 

   30 

44



Social- och omvårdnadsnämnd, Verksamhetsplan och budget 2022 11(21) 

3.2 Målområde: Medborgaren i fokus 

Strategiskt mål 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet. 

3.2.1 Social- och omvårdnadsnämndens handläggning och 
insatser ska upplevas som tillgängliga, effektiva och hålla en 
hög kvalitet. 

Strategi 

För att hålla en hög kvalitet i verksamheten behöver det finnas ett 
kvalitetsledningssystem som är implementerat i verksamheten. Nämnden kommer 
under året utveckla avvikelsehanteringen, vilket bland annat omfattar att systematiskt 
göra risk- och händelseanalyser och lära av de händelser som inträffat.  
En god kvalitet handlar också om ett respektfullt bemötande som skapar trygghet, 
kontinuitet både gällande planering och utförande samt att kunna erbjuda insatser 
utifrån individuella behov. Det behöver skapas strukturer som möjliggör inflytande och 
delaktighet på flera olika nivåer i organisationen, så att den enskilde ges inflytande över 
hur och på vilket sätt insatserna ska ges, exempelvis genom att genomföra boende och 
brukarråd samt arbeta mer aktivt med uppföljningar..  
För att bättre kunna stötta utsatta barn och ungdomar i Tidaholm krävs en aktiv 
samverkan mellan socialtjänst, skola och fritid samt civilsamhället. Detta för att i högre 
grad möjliggöra att barn inte placeras utom hemmet samt ge goda förutsättningar för 
att växa upp i Tidaholm. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
- helhetssyn, andel 
(%) 

98 % 99 %  95 % 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
- helhetssyn, andel 
(%) 

82 % 84 %  90 % 

Brukarbedömning 
individ- och 
familjeomsorgen 
totalt  Helhetssyn, 
andel % 

86 % 89 %  90 % 

Åtgärder mot fall, 
undernäring, 
trycksår och 
nedsatt munhälsa 
för personer i 
särskilt boende, 
andel (%) 

62 % 63 %  70 % 

Åtgärder mot fall, 
undernäring, 
trycksår och 
nedsatt munhälsa 

74 % 46 %  70 % 
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

för personer med 
hemsjukvård i 
ordinärt boende, 
andel (%) 

Personalkontinuitet, 
antal personal som 
en 
hemtjänstmottagare 
möter under 14 
dagar, medelvärde 

20 20 20 16 
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3.3 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Strategiskt mål 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

3.3.1 Social- och omvårdnadsnämndens ska arbeta för att bli 
mer klimatsmart 

Strategi 

Ett steg för att nå målet är att arbeta för att införa ett strukturerat miljöarbete genom 
att ta fram riktlinjer och rutiner som beskriver hur nämnden ska arbeta på kort och 
lång sikt för att minska sin miljöbelastning vilket bl.a. kan omfatta transporter, matsvinn 
samt öka möjligheten till källsortering på samtliga enheter. 
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3.4 Målområde: Ett starkt och växande näringsliv 

Strategiskt mål 

Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 
civilsamhället. 

3.4.1 Social- och omvårdnadsnämnden ska verka för att främja 
samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten, skola och 
näringslivsenheten i syfte att möta näringslivets behov av 
arbetskraft med rätt kompetens 

Strategi 

Ta vara på och ställa om arbetskraft som går att matcha mot näringslivet genom 
kompetenshöjning. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Antal personer inom 
arbetsmarknadsenheten 
som går vidare till 
studier, antal 

   20 

Andelen av totalt antal 
deltagare som avsluts 
inom AME och som 
börjat arbeta, andel % 

   20 % 
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3.5 Målområde: Attraktiv arbetsplats 

Strategiskt mål 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

3.5.1 Social- och omvårdnadsnämnden ska främja en god 
arbetsmiljö med möjlighet till en yrkesmässig utveckling. 

Strategi 

Förvaltningen ska fortsatt jobba vidare med heltidsprojektet och säkerställa att samtliga 
anställda under året erbjudits att arbeta heltid.  
Utöver detta ska förvaltningen aktivt arbeta med rekrytering för att säkerställa att det 
finns kompetent personal samt arbeta med ett tillitsbaserat ledarskap. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Antalet 
rapporterade 
arbetsskador, antal 

   0 

Andelen 
sjukfrånvaro inom 
förvaltningen, 
andel % 

   6 % 

Antal rapporterade 
tillbud inom 
förvaltningen, antal 

   0 
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3.6 Målområde: God ekonomi 

Finansiella mål 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning. 
 
Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 

3.6.1 Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens utfall 
motsvarar en budget i balans 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Nämndresultat, 
avvikelse mot 
budget (andel %) 

-8,7 % -5 %  0 % 
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4 Nämndens budget 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. Nämnden har beslutat hur driftsbudgeten ska fördelas till nämndens olika 
verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. Nämndens 
investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess investeringsmedel 
under året.  
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4.1 Driftsbudget 

Budgetram per år 

Belopp (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 315 167 322 891 335 296 347 831 

Årlig förändring (tkr)  8 224 11 905 12 535 

Årlig förändring (%)  2,5 % 3,7 % 3,7 % 

Den budgetram som tilldelats nämnden är beräknad dels utifrån resursfördelning och 
dels kommunfullmäktiges beslut om riktade anpassningar respektive prioriteringar 
utöver resursfördelningen. Inför år 2022 har kommunfullmäktige inte beslutat om 
några generella anpassningar. 

Social- och omvårdnadsnämnden har för år 2022 tilldelats en budgetram som 
inkluderar en riktad prioritering om 7,5 miljoner kronor. Nämndens riktade 
budgetprioriteringar för 2022 förväntas täcka: 

- kostnader i samband med återgång och drift av Lindängens äldreboende. 

- införande av demensboende. 

- fortsatt implementering av heltidsprojektet med målet att nå samma kostnadsnivå 
som innan införandet av projektet. 

- tidiga insatser såsom samkraft i samarbete med barn- och utbildningsnämnden. 

Belopp (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 315 167 322 891 335 296 347 831 

Varav     

Resursfördelning 304 317 315 266 329 168 341 701 

Verksamhetsförändringar  125 128 130 

Riktade budgetprioriteringar 10 850 7 500 6 000 6 000 

Riktade anpassningar     

4.1.1 Detaljbudget 

Social- och omvårdnadsnämnden har under år 2019 - 2021 genomfört 
anpassningsåtgärder i verksamheten för att komma tillrätta med ekonomiskt 
underskott. Inför år 2022 har nämnden en prognos för år 2021 som visar på en budget 
i balans. 

Nämnden ansöker om och rekvirerar statsbidrag som riktas till kommunerna. Det 
riktade statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" som 
införts från år 2021, planeras att användas för att delfinansiera utökningen av 
växelvårdsplatser som beslutats om år 2021. Statsbidraget beräknas till totalt 6,0 
miljoner kronor för år 2022, varav 3,0 miljoner kronor avsätts till växelvård. 

Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar för verksamheter som direkt påverkas 
ekonomiskt vid beslut om nya insatser inom tex. LSS, hemvård, barn- och 
ungdomsvård och missbruksvård. Omfattningen av dessa verksamheter kan variera 
över tid och är därmed svår att budgetera. Nämndens ansvarar för att kostnader för 
alla insatser inom dessa verksamheter ryms inom nämndens budgetram. Nämnden 
behöver avsätta medel för oförutsett för att kunna parera förändringar och 
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kostnadsökningar under budgetåret, oavsett vilken verksamhet det är som får 
ekonomiska problem. Inför 2022 är den budgeterade reserven 3,0 miljoner kronor. 

Uppföljning av nämndens ekonomi sker månadsvis. Vid befarat underskott som 
överstiger den budgeterade reserven skall åtgärder vidtas för att återfå en budget i 
balans. 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

• att budget 2022 är ett normalår - dvs inget pandemiscenario. 
• att lönerevisionen för 2022 är beräknad till 2,5 procent. 
• att växelvården delfinansieras med 3,0 miljoner kronor av riktade statsbidrag år 

2022. 
• att lokalkostnad för Lindängens äldreboende återgår till social- och 

omvårdnadsnämnden. 
• att återöppnande av äldreomsorgsplatser på Lindängens äldreboende sker efter 

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

• att öppnande av särskilt anpassat demensboende sker efter framtagande av en 
långsiktig plan för äldreomsorgens lokaler i Tidaholms kommun. 

 

Nämndens budget är fördelad på de olika verksamheterna enligt nedan tabell 
 

 
 

4.1.2 Åtgärdsplan 

Nämnden går in i 2022 med en budget i balans. Månadsuppföljningar under år 2021 har 
varje månad visat på en budget i balans. 

Inga åtgärder föreslås i budget- och verksamhetsplan för år 2022. 

Åtgärdsplan 

Åtgärd nr. Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

    

Totalt    
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4.2 Investeringsbudget 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och 
budget för 2022 – 2024. I april 2022 beslutar kommunstyrelsen om eventuell 
ombudgetering av medel utifrån investeringsprojektens utfall år 2021. 

Belopp (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Inventarier Social- och 
omvårdnadsnämnd 602 500 500 500 

Nytt verksamhetssystem  5 000   

Nytt verksamhetssystem kommer att införas under år 2022. 
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5 Personal 
Nämndens driftsbudget påverkar antalet helårsarbetare. Tabellen nedan redovisar hur 
många helårsarbetare nämnden planerar att förvaltningen har under verksamhetsåret. 
Tabellen visar även i vilken mån antalet helårsarbetare påverkas av volymförändringar 
(till exempel vad gäller antal elever, brukare, besökare eller ärenden) samt 
verksamhetsförändringar. 

Antal helårsarbetare 

  2019-12-
31 

2020-12-
31 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Antal helårsarbetare 442 427 422 404 404 404 

Varav       

Volymförändringar    +4   

Verksamhetsförändringar    -22   

Volymförändringar 

Bemanning av hemvården ökar då volymerna förväntas öka i takt med ökning av antal 
invånare 65+. 

  

Verksamhetsförändringar 

Bemanningen på Midgård kök övergår till ny måltidsenhet. 

Antal helårsarbetare ökar då arbetstidsmåttet för nattarbete sänks med två timmar per 
vecka från 36,33 till 34,33 timmar per vecka. 

HVB Ariel är stängt från april 2021. 

Översyn av bemanning på LSS-boende. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-07 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/284 

§ 220 Beslut om beslutsattestanter/attestlista 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta fastställa attestlista för social- och 
omvårdnadsnämnden 2022. 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta ge befogenhet till socialchef att besluta om tillägg 
och förändringar av beslutsattestanter under innevarande 
verksamhetsår. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av attestlista 2022 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
fastställa attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 2022. 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att ge 
befogenhet till socialchef att besluta om tillägg och förändringar av 
beslutsattestanter under innevarande verksamhetsår. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Beslutsattestanter/Attestlista 2022”, 

förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-11-30 
✓ Attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 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 
2021-11-30 
 
Ärendenummer 
2021/284 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter/Attestlista 2022 
 
Ärendet 
Fastställande av attestlista 2022 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Beslutsattestanter/Attestlista 2022”, 

förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-11-30 
✓ Attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 2022 

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

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa attestlista för 
social- och omvårdnadsnämnden 2022. 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ge befogenhet till 
socialchef att besluta om tillägg och förändringar av beslutsattestanter 
under innevarande verksamhetsår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-07 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/285 

§ 221 Beslut om taxor och avgifter 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta anta taxor och avgifter 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om justering av taxor och avgifter inför år 2022.  
Taxor och avgifter justeras årligen. Nivå på justeringen styrs av förändringen 
av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet höjs från 47 600 kronor till 48 300 kronor 
mellan år 2021 och 2022. Hyror inom äldreboende och LSS gruppboende 
justeras efter förhandling med hyresgästföreningen. Inför år 2022 är hyrorna 
oförändrade jämfört med 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
anta taxor och avgifter 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Taxor och avgifter 2022”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson, 2021-11-30 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens taxor och avgifter 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 
2021-11-30 
 
Ärendenummer 
2021/285 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter 2022 
 
Ärendet 
Beslut om justering av taxor och avgifter inför år 2022.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Taxor och avgifter 2022”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson, 2021-11-30 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens taxor och avgifter 2022 

 
Utredning 
Taxor och avgifter justeras årligen. Nivå på justeringen styrs av förändringen 
av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet höjs från 47 600 kronor till 48 300 kronor 
mellan år 2021 och 2022. Hyror inom äldreboende och LSS gruppboende 
justeras efter förhandling med hyresgästföreningen. Inför år 2022 är hyrorna 
oförändrade jämfört med 2021. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta taxor och avgifter 
2022. 

 
Sändlista 
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken 
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Social- och omvårdnadsförvaltningens taxor och avgifter 2022 

 
Prisbasbelopp 48 300 kr 
 
Förbehållsbelopp ensamstående 5 452 kr 
Förbehållsbelopp sammanlevande makar och sambor  4 607 kr 
 
Högsta belopp för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Enligt 8 kap. 5 § SoL är högsta belopp för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård  
2 170 kr enligt 2022 års prisnivå. 
 
Nya avgifter i samband med en höjning av prisbasbeloppet från 47 600 kr till 48 300 kr.  

Hemtjänsttaxa 2021 2022 

Nivå 1 upp till 2 timmar 510 kr/månad 513 kr/månad 

Nivå 2 2-10 timmar 1 259 kr/månad 1 267 kr/månad 

Nivå 3 mer än 10 timmar 2 139 kr/månad 2 170 kr/månad 

Hälso- och sjukvårdsinsats 258 kr/månad 260 kr/månad 

Service insatser (städ och tvätt) 258 kr/timme 260 kr/timme 

Portionskostnad mat 46 kr/portion 46 kr/portion 

Utkörningskostnad för matdistribution 9 kr/portion 9 kr/portion 

 

Larm 300 kr/månad 300 kr/månad 

Extra larmknapp 550 kr/st. 550 kr/st. 

Ledsagarservice 258 kr/månad 260 kr/månad 

 

Dagverksamhet 46 kr/portion 46 kr/portion 

Dagverksamhet fika 10 kr/fika 10 kr/fika 

Öppen matservering (ej biståndsbedömd) 67 kr/portion 67 kr/portion 

   

Kort- och växelvård   
Matkostnad 105 kr/dygn 106 kr/dygn 

Hemtjänstavgift 71 kr/dygn 72 kr/dygn 

 

Äldreboende   
Matkostnad 3 194 kr/månad 3 214 kr/månad 

Hemtjänstavgift 2 139 kr/månad 2 170 kr/månad 

Hyreskostnad*   

Solvik 4 254 kr/månad 4 254 kr/månad 

Hellidshemmet   

 Kategori1 3 951 kr/månad 3 951 kr/månad 

 Kategori 2 4 254 kr/månad 4 254 kr/månad 

 Kategori 3 4 759 kr/månad 4 759 kr/månad 

Midgård   

 Heimdal 3 951 kr/månad 3 951 kr/månad 

 Frigg 4 456 kr/månad 4 456 kr/månad 

 Idun 4 456 kr/månad 4 456 kr/månad 

 Tor 4 456 kr/månad 4 456 kr/månad 

Lindängen 4 254 kr/månad 4 254 kr/månad 

 

Hyror och avgifter inom LSS-verksamheten* 2021 2022 

Hyra Solstigen 
Hyra Siggestorpsvägen 5 

4 646 kr/månad   
5 198 kr/månad 

4 646 kr/månad    
5 198 kr/månad 

Korttidsvistelse LSS   

 Frukost 16 kr 17 kr 

 Lunch eller middag 46 kr 46 kr 

 Mellanmål 15 kr 15 kr 

 Kvällsmat 28 kr 28 kr 

Maxbelopp 3 194 kr/månad 105 kr/dag 106 kr/dag 

Daglig verksamhet   

 Lunch 46 kr 46 kr 

 
*Hyror inom äldreboende och LSS förhandlas med Hyresgästföreningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-07 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/254 

§ 223 Beslut om remissvar gällande hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland, reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet 
(SRO)  har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling 
till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan 
ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna 
revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande överenskommelser”, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maud Joelsson, 2021-11-29 

✓ Bilaga - Förslag till text 
✓ Missiv - Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser 
 
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 
2021-11-29 
 
Ärendenummer 
2021/254 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maud Joelsson     
0502-60 62 64 
maud.joelsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser 
 
Ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland, reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet 
(SRO)  har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling 
till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan 
ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna 
revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande överenskommelser”, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maud Joelsson, 2021-11-29 

✓ Bilaga - Förslag till text 
✓ Missiv - Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser 
 
Barnrättsbedömning 
Någon barnrättsbedömning har inte gjorts i ärendet 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom det 
förslag som tagits fram. 

 
Sändlista 
VästKom 
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2021-11-26      Bilaga 1 

Förslag till text för 
remisshanteringen: 

 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser 
 
Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland, 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag 
av det politiska samrådsorganet (SRO)  har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och 
reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med 
koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan 
ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna revidering har 
förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat förhållningssätt.  
 
Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 
I samband med revideringen har strukturen för avtal och överenskommelser mellan 
kommunerna i länet och VGR setts över i syfte att ge bättre översikt och tydligare visa hur 
Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna är kopplade till varandra. De 
förändringar som föreslås är att Hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudavtal och att 
tillhörande överenskommelser är bilagor.  
Avtalet delas in i tre delar:  
Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelserna. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.  
Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och ansvarsfördelning för de 
målgrupper som både kommun och VGR har hälso och sjukvårdsansvar för.  
Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här finns de avtalstexter som är 
specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 
ansvarsfördelning. 

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland.  
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk och beroende.  
Ej för revidering men kommer att ligga med i beslutsunderlaget i april-maj:  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  
 

Ärendet 
Socialchefsgruppen beslutade 2021-09-17 att: 
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Ta fram förslag på gemensamma formuleringar på identifierade angelägna frågor ska 
arbetas fram, med stöd av Skaraborgs Kommunalförbund. 
Framtagna texter ska på inget sätt tolkas som ett gemensamt svar från Skaraborgs 
medlemskommuner. Konsensus råder ej för alla identifierade områden utan det är 
arbetsgruppen som i dialog tagit fram förslaget som ett stöd till respektive kommun.  
 

Varje kommun beslutar vilka av dessa formuleringar 
som de vill använda i sina remissvar. Det är fritt för 
kommunerna att formulera om och komplettera 
texterna. 
 
Generellt övergripande för Hälso och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser:  
Tidaholm Kommun anser att HoS-avtalet med tillhörande överenskommelser är 
välskrivna, med utgångspunkt i den enskildes behov men förtydliganden önskas i några 
områden.  
 
Tidaholm kommun önskar skicka med att alla parter behöver fokusera mer på 
implementering, så att kunskapen kring avtal och överenskommelser finns förankrade i 
verksamheterna för att öka följsamheten. YYY kommun föreslår också 
en mer ändamålsenlig uppföljning, att HoS-avtalet med tillhörande överenskommelser 
följs upp årligen med ett begränsat antal indikatorer som följer intensionerna.  
 
Tidaholm kommun anser att det är bra med ett förslag till förlängt avtalstid.  
 
De förslagen till ändring av text och som kan komma påverka inriktningen i 
Hälso- och sjukvårdsavtalet:  
Tidaholm kommun anser att det ska förtydligas i hälso- och sjukvårdsavtalet under stycket 
Kommunens ansvar; att det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget är på 
primärvårdsnivå.  
 
Tidaholm kommun anser att det behövs ett tillägg i stycket under kommunerns ansvar: 
Förslag att lägga till text i andra punkten: 
Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett ålder eller diagnos 
som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i patientens hem, med hänsyn till om 
behovet av insatser inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon 
annan särskild kompetens.  
  
Ett medskick:  
I insatser/åtgärder som kräver annan vårdnivå (specialistnivå/avancerad sjukvård) än 
primärvårdsnivå kan kommunerna komma överens med VGR; i en länsgemensam 
medicinsk riktlinje (LMR)/avtal/överenskommelse där ansvar, kompetens och resurser 
tydliggörs. 
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Områden där det önskas förtydligande i avtalstext samt överenskommelser: 
Hälso- och sjukvårdsavtalet del A och B  

• det gemensamma ansvaret för patientsäkerhetsarbetet i den gemensamma delen (inte 
bara under den avsnittet kring kommunens ansvar)  

• avtalstexten kring permission 
• beskriver vilken plan/verktyg som ska användas när det enskilde inte vill medverka i en 

SIP, men ett informationsutbyte krävs för att det ska bli en patientsäker vård.  
• I samband med egenvård och hälso- och sjukvård vid korttidsvistelse inom LSS för barn 

och unga behövs tydlighet kring samverkan mellan regionens hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst. 

• utvecklingen och innehållet i närområdesplanerna som rör samverkansområdena mellan 
kommun och region, där bör kommunerna vara med och påverka utformningen av 
närområdesplanen på länsgemensam nivå.  
 
 
Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland. Del C 

• beskrivningar av den fasta läkarkontakten, den fasta vårdkontakten och ett förtydligande 
behövs i respektives uppdrag 

• tydliggöra den medicinskt ansvariga rådgivningsansvaret läkare kopplat till den 
kommunala hälso- och sjukvården 

• det bör vara tydligare att fast läkarkontakt/fast vårdkontakt ska ingå i teamet kring de 
patienter som är inskrivna i den kommunala hälso-och sjukvården.   

• det medicinska samordningsansvaret mellan läkarna ska inte tillfalla kommunens fasta 
vårdkontakt. Kommunens fasta vårdkontakt har ett samordningsansvar för specifik 
omvårdnad och rehabilitering samt utförande av vård och behandling på primärvårdsnivå. 

• Tidaholm kommun anser att det är bra att förtydliga läkarmedverkan oavsett läkarens 
organisatoriska tillhörighet. Det säkerställer den enskildes rätt till fast läkarkontakt 
utifrån den enskildes behov av insatser. I de allra flesta fallen är det allmänläkaren från 
Vårdcentralen som är den fasta läkarkontakten, men i fåtalet fall, t ex läkaren tillhörande 
det Palliativa teamet från slutenvården, som utgör den fasta läkarkontakten från 
specialistvården inom sluten- eller öppenvården. Det förtydligar att den fasta 
läkarkontakten kan vara andra läkare än allmänläkaren från Vårdcentralen.  
 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Del C 

• Tidaholm kommun anser att det är bra att betalningsansvarsmodellen inte förändrats.  
• Tidaholm Kommun önskar att den regionfinansierade primärvården behöver vara mer 

delaktig i processen, särskilt i de fall där patienten inte tidigare har insatser från den 
kommunala hälso- och sjukvården, såsom lagstiftaren avsåg. Det är inte bara 
uppmärksammat inom Västra Götaland, utan erfarenheten är nationell. Tidaholm 
Kommun anser att det är en angelägen fråga att arbetas vidare med för att skapa en god 
och nära vård som blir trygg för patienterna.  
 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende. Del C 

• ”medverka vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk” måste tydliggöras 
om det är SOL- eller HSL- insats som avses. 
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• fortsatt utveckling/utredning om kostnadsansvar vid placeringar utanför hemmet för att 
bl a tydliggöra processen upphandling av hem för vård och boende (HVB hem) samt 
kostnader för placeringar utanför Västra Götalandsregionen.  

• förtydliga ansvarsfördelning mellan kommun och VGR gällande hälso- och sjukvården för 
personer i öppen psykiatrisk tvångsvård alternativt öppen rättspsykiatrisk vård.  

• Kommun Tidaholm anser att överenskommelsen är välskriven och stämmer med 
nationella riktlinjer men behöver ta höjd för de förändringar som kommer i 
samsjuklighetsutredningen. 
 
 
Beredning 
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har vid två tillfällen haft dialog och 
gemensamt identifierat angelägna områden samt arbetat fram förslag på formuleringar.  
Socialchefsgruppen den 26 nov som ställer sig bakom remissförslaget 
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Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

 Sida | 1  
 

Missiv 

Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser  

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i 

Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer 

som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 

kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO)1 har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta 

fokus på personcentrerat förhållningssätt.  

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

I samband med revideringen har strukturen för avtal och överenskommelser 

mellan kommunerna i länet och VGR setts över i syfte att ge bättre översikt 

och tydligare visa hur Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna är 

kopplade till varandra. 

De förändringar som föreslås är att Hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudavtal 

och att tillhörande överenskommelser är bilagor. Avtalet delas in i tre delar: 

Del A.  Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet 

och överenskommelserna. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.  

Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 

ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och VGR har hälso- 

och sjukvårdsansvar för.   

Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här finns de avtalstexter 

som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 

samverkansansvar och ansvarsfördelning.   

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

 

 

1 Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner 

hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra 

Götalandsregionen och VästKom. 
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 Sida | 2  
 

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård.  

Detta innebär att avtalsreglerade texter exempelvis avtalstid är lika i Hälso- 

och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna. Föreslagen avtalsstruktur 

innebär att ett beslut tas av respektive huvudman. Beslutet omfattar Hälso- 

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. 

 

Förslag till revideringar 

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4,5 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

 
  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Utgångspunkten i det personcentrerade förhållningssättet är att bevara 

självständigheten och att patienten är medskapare i sin vård.  

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 

ställning.   

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och 

sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även 

omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Förtydligat att Samordnad Individuell Plan är det dokument och verktyg 

som används i samverkan,   

• Utvecklingsområden är flyttade till en bilaga till Färdplan - länsgemensam 

strategi för god och nära vård.  
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Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland 

• Överenskommelsen har ändrat namn från Ramavtal för läkarinsatser 

inom kommunernas hälso- och sjukvård till Överenskommelse 

Läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra 

Götaland.   

• Texten om läkarmedverkan i samverkan med kommunal hälso- och 

sjukvård, oavsett läkarens organisatoriska tillhörighet är förtydligad.  

• Tydliggjort erbjudandet kring fast läkarkontakt.   

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård   

• Efter utvärdering kvarstår betalningsmodellen som den är utformad i 

nuvarande överenskommelse.   

• Texten om betalningsmodellen anpassas till att omfatta både somatik och 

psykiatri.  

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning samt missbruk och beroende 

• Överenskommelsen har ändrat namn från Överenskommelse samverkan 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 

missbruk av alkohol, droger och spel om pengar till Överenskommelse 

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt 

missbruk och beroende.  

• Tydliggöranden i texten gällande ansvarsfördelning och gemensamma 

ansvarsområden.  

• Större fokus på individen och dess behov.  

• Tyngdpunkt på SIP, gemensam planering och uppföljning.  

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård 

• Ingår inte i remissyttrandet eftersom överenskommelsen är nyare och har 

inte reviderats utan har endast uppdaterats med länkar och hänvisningar.  

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den 

enskilde fyller 24 år.    

 

Framtida utvecklingsområden 

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. 
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Nytt uppdrag från SRO: Primärvårdsuppdrag  

En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och 

regionen samt en revidering av definitionen primärvård, infördes i Hälso- och 

sjukvårdslagen den 1 juli 2021. I revideringen av det länsgemensamma Hälso- 

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har det tydliggjorts 

ett behov av att beskriva regionens och kommunernas primärvårdsuppdrag.   

Syftet med uppdraget är att beskriva kommunernas respektive VGR:s 

primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen 

inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan 

huvudmännen.  

Resultatet från primärvårdsuppdraget kommer att beskrivas i en rapport som 

beräknas bli klar i november och skickas ut till respektive parter.   

Resultatet som presenteras i rapporten kan komma att påverka slutversionen 

av Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december 

Lämna synpunkter senast 31 december 2021 via webbformulär som finns på 

www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet. Där finns också förslag på Hälso- 

och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser att ladda, ner mer 

information om hur du skickar in synpunkterna samt alla remissdokument.  

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt 

remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.  

Ett svar per remissinstans 

Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och 

styrelser i Västra Götalandsregionen. 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Kent Lagrell, Vice ordförande SRO, 

Ordförande Styrgrupp för social välfärd, 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-07 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/255 

§ 224 Beslut om remissvar -  Färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta ställa sig bakom förslaget om en färdplan - 
Länsgemensam strategi gör god och nära vård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den länsgemensamma strategin avser länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt 
finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 
 
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har vid två tillfällen haft 
dialog och gemensamt identifierat angelägna områden samt arbetat fram 
förslag på formuleringar.  
 
Socialchefsgruppen ställer sig bakom remissförslaget 26 nov. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
ställa sig bakom förslaget om en färdplan - Länsgemensam strategi 
gör god och nära vård. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 

vård”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 
✓ Missiv Färdplan   länsgemensam strategi för god och nära vård 

 
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 
2021-11-29 
 
Ärendenummer 
2021/255 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maud Joelsson     
0502-60 62 64 
maud.joelsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Färdplan - Länsgemensam strategi för god och 
nära vård 
 
Ärendet 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt 
finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 
 
Färdplan –länsgemensam strategi för god och nära vård 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle.  
 
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den 
beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, 
där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 
2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska 
bidra till ett kraftfullt genomförande. 
 
Socialchefsgruppen beslutade 2021-09-17 att: 
Ta fram förslag på gemensamma formuleringar på identifierade angelägna 
frågor ska arbetas fram, med stöd av Skaraborgs Kommunalförbund. 
Framtagna texter ska på inget sätt tolkas som ett gemensamt svar från 
Skaraborgs kommunalförbund. Konsensus råder ej för alla identifierade 
områden utan det är arbetsgruppen som i dialog tagit fram förslaget som ett 
stöd till respektive kommun.  
 
Varje kommun beslutar vilka av dessa formuleringar som de vill använda i sina 
remissvar. Det är fritt för kommunerna att formulera om och komplettera 
texterna. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn 
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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 

Utredningens slutsatser 
Tidaholms kommun anser att färdplanen är välskriven och stämmer väl 
överens med det nationella arbetet.  För att genomförandet av Färdplanen för 
god och nära vård skall få en optimal utväxling måste resursfrågan lyftas in.  
 
Det är bra att vi gemensamt i VG inte tar fram egna målbilder utan att man valt 
att använda samma målbild som Sveriges kommuner och regioner (SKR) då 
utvecklingen av god och nära vård är en nationell rörelse.  
 
Beredning 
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har vid två tillfällen haft 
dialog och gemensamt identifierat angelägna områden samt arbetat fram 
förslag på formuleringar.  
 
Socialchefsgruppen ställer sig bakom remissförslaget 26 nov 
 
Samtliga förslag till remissvar ligger med i bilaga 1 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära 

vård”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29. 
✓ Missiv: Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
förslaget om en färdplan - Länsgemensam strategi gör god och nära 
vård. 

 
Sändlista 
VästKom 
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Missiv 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

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

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle.  

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

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 

öka tilliten mellan huvudmännen.  

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 

innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 

Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 

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

öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, 

utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december 

Lämna synpunkter senast 31 december 2021 i det webbformulär som finns på 

www.vardsamverkan.se/remissfardplan. Där finns också förslag på Färdplan - 

länsgemensam strategi för god och nära vård att ladda ner, mer information 

om hur du skickar in svaret samt alla remissdokument.  

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt 

remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remissfardplan.  

Ett svar per remissinstans 

Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och 

styrelser i Västra Götalandsregionen. 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Kent Lagrell, Vice ordförande SRO, 

Ordförande Styrgrupp för social 

välfärd, Göteborgsregionens 

kommunalförbund 
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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 
2021-12-09 
 
Ärendenummer 
2021/4 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Rapporter och skrivelser 2021-12-14 
 
Ärendet 
Information om beslut från samhällsbyggnadsnämnden angående årlig avgift 
för livsmedelskontroll vid anläggning Nya Café AME (Dnr SON 2021/281) 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förordning (EU) nr 2017/625 och 
förordning Svensk Författningssamling (SFS 2006:1166) att tilldela 
ovanstående livsmedelsanläggning en årlig kontrolltid om 3 timmar från och 
med 2021. 
Den årliga kontrollavgiften räknas fram genom att ovanstående antal timmar 
multipliceras med den för varje år gällande timtaxan. 
 
Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/274, ”Beslut om månadsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari-oktober år 2021”, 2021-11-24 
(Dnr SON 2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad månadsrapport 
samt att lägga den till handlingarna. 

• Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen 
angående rekommendationer i granskningsrapport” 2021-11-24 (Dnr 
SON 2021/288) 
Kommunstyrelsen har beslutat att anta förvaltningens förslag till 
yttrande som sitt och skicka det till revisorerna. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/296, ”Beslut om ändrad tid för 
införande av bemanningsenhet” 2021-11-24 (Dnr SON 2021/193) 
Kommunstyrelsen har beslutat att flytta fram införandet av en 
gemensam bemanningsenhet till 2023-01-01. Bemanningsenheten ska 
drivas som ett projekt för samtliga förvaltningar under ett år och 
därefter utvärderas. Rekrytering av enhetschef för bemanningsenheten 
ska genomföras under våren 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/297, ”Beslut om att upphäva 
anställningsrestriktioner”, 2021-11-24 (Dnr SON 2021/286) 
Kommunstyrelsen har beslutat att upphäva anställningsrestriktionerna 
som kommunstyrelsen införde 2020-01-08. Anställningsrestriktionerna 
upphävs från och med 2021-12-01. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/298, ”Beslut om anmälan om 
vidaredelegering från t.f. socialchef”, 2021-11-24 (Dnr SON/287) 
Kommunstyrelsen har beslutat att lägga inkomna anmälningar av 
vidaredelegation till handlingarna. 

 
 
 

78



 2/2 

 

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 

Information om beslut från kommunfullmäktige 
• Kommunfullmäktiges beslut § 2021/161”Beslut om revidering av 

strategisk plan och budget för år 2022-2024”, 2021-11-29 (Dnr SON 
2021/252) 
Kommunfullmäktige har beslutat att revidera strategisk plan och 
budget 2022–2024 i enlighet med upprättat förslag. Övriga punkter i 
kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ska fortsätta gälla. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2021/164, ”Beslut om antagande av 
översiktsplan för Tidaholms kommun "ÖP2030"”, 2021-11-29 (Dnr 
SON 289) 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta upprättade handlingar för 
Tidaholms kommuns översiktsplan ”ÖP 2030”. 
 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-12-14”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-12-09 
 
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 
2021-12-08 
 
Ärendenummer 
2021/5 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Anmälningsärenden 2021-12-14 
 
Ärendet 
Information om anmälningsärenden 
 
Dom, mål nr 5541-21, Förvaltningsrätten i Jönköping 
 
Dom, mål nr 2031-21, Förvaltningsrätten i Jönköping 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-12-14”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-12-08. 
 
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 
2021-12-08 
 
Ärendenummer 
2021/6 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Information om delegationsbeslut 2021-12-14 
 
Ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-11-01 – 
2021-11-30 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-11-01 – 
2021-11-30 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-11-01 – 2021-11-30 anmäls inför nämnden. 
 
Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 
Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 
Beslut om tillfälligt 
alkoholtillstånd 
slutet sällskap 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

7.2.3 2021-11-24 - 

 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-12-14”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-12-08 
 
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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