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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 22 Beslut om verksamhetsberättelse för social- 
och omvårdnadsnämnden avseende år 2021 
SON 2022/17 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att besluta anta 

upprättad verksamhetsberättelse för år 2021. 
• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att besluta 

godkänna rapport över avtalssamverkan och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller 
sammanfattning av året som gått med ekonomiskt utfall, nyckeltal samt måluppfyllelse. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta upprättad verksamhetsberättelse för år 

2021. 
- Förvaltningen föreslår nämnden beslutar att godkänna rapport över avtalssamverkan och 

överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsberättelse 2021”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-02-02 
✓ Verksamhetsberättelse 2021, Social- och omvårdnadsnämnden 
✓ Patientsäkerhetsberättelse 2021 
✓ Rapport – Avtalssamverkan 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2022”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2022-01-19. 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/17 

2022-02-02 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2021 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad verksamhetsberättelse för år 
2021. 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna rapport över avtalssamverkan och 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller 
sammanfattning av året som gått med ekonomiskt utfall, nyckeltal samt måluppfyllelse. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsberättelse 2021”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-02-02 
✓ Verksamhetsberättelse 2021, Social- och omvårdnadsnämnden 
✓ Patientsäkerhetsberättelse 2021 
✓ Rapport – Avtalssamverkan 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2022”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2022-01-19. 
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1 Inledning 
Varje år upprättar nämnden en verksamhetsberättelse som följer upp utvecklingen vad 

gäller nämndens mål, uppdrag, ekonomi, kvalitet och personal. När nämnden har 

fastställt verksamhetsberättelsen tar även kommunstyrelsen del av respektive 

berättelse. Denna verksamhetsberättelse avser perioden 1 januari till 31 december 

2021. 
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2 Sammanfattning 
År  2021 har varit starkt påverkad av covid-19 pandemin, arbetsbelastningen för 

medarbetare har varit mycket hög, med smittspridning inom flera verksamheter. 

Mycket av den planerade verksamhetsutvecklingen har fått stå tillbaka under året då 

fokus har varit att klara grunduppdraget under pandemins påfrestningar. 

Ekonomin har varit i fokus med anledning av att nämnden tidigare år gjort stora 

underskott. 

Under våren arbetade förvaltningen vidare med beslutade anpassningar, samtliga är nu 
genomförda. En anpassningsåtgärd var att flytta de boende på Lindängen till Solvik samt 

flytt av korttidsvård till Midgård. 

Delar av verksamheten har varit stängd under året med anledning av covid-19 

pandemin. 

HVB Ariel har avvecklats och fastigheten har sålts. 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari - december 2021 

är ett överskott mot budget på 5,4 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar två procent 

av budget. Överskottet beror främst på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS 

och barn- och ungdomsvård. 

 

Välfärdssektorn överlag har haft svårigheter att rekrytera kompetent personal, och 

detta har inte minst märkts av under sommaren. Det har varit svårt att rekrytera 

sommarvikarier. Det har även varit en högre sjukfrånvaro än normalt med anledningen 

av covid-19 pandemin.  

Andelen invånare som har behov av insatser från nämnden ökar ständigt och 

prognosen är att detta kommer fortgå, det handlar om såväl insatser till barn och unga, 

som till insatser för personer med funktionsnedsättning samt äldre. 

Ytterligare utmaning förvaltningen har att ta ställning till framkom i samband med en 

brandtillsyn på Solvik. Boendet fick ett föreläggande med anledning av att det saknades 

vattensprinklers och brandceller i varje lägenhet. 

Behov av ytterligare lokaler har varit ett återkommande bekymmer för förvaltningen 

då både daglig verksamhet och hemtjänsten blivit alltför trångbodda. För daglig 

verksamhet har en lösning hittats medans hemtjänstens behov kvarstår. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för social- och omvårdnadsnämnden ska nämnden fullgöra 

kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (1993:387). Nämnden är vidare arbetslöshetsnämnd enligt 

lag (1944:475). Nämnden ansvarar även för kommunens flyktingmottagande och all 

handläggning med stöd av LVU (1990:52) och LVM (1988:870) -lagstiftningen samt den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

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. 

Organisation 

 

Social- och omvårdnadsförvaltningen är organiserad i en förvaltningsledning, med flera 

underliggande enheter där arbetet är organiserat inom områdena biståndsbedömning, 

äldreomsorg, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad, integration, 

barn- och ungdomsvård, försörjningsstöd, missbruk samt öppna, förebyggande och 

uppsökande verksamheter. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under året har vaccinationerna av andra och tredje dos mot covid-19 för de mest 

sköra äldre som bor på kommunens äldreboende eller som har hemtjänst genomförts. 

Vaccinationerna har inneburit en större trygghet för brukarna, och även personal som 

arbetar i verksamheten. Trots vaccinationer finns starka rekommendationer kring att 

upprätthålla välfungerande hygienrutiner, att hålla avstånd, samt att bära 

skyddsutrustning. Efter drygt två år med pandemi har både personal och brukare vant 

sig vid det, men det har samtidigt funnits en längtan efter en mer normal tillvaro. 
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Under föregående år fattade nämnden beslut om förändringar i verksamheten, med 

anledning av att budget ej hölls. Detta har förvaltningen sedan dess arbetat med att 

verkställa och under våren verkställdes de sista besluten som innebar en flytt av 

Lindängens verksamhet till Solvik, samt en minskning av antalet platser på Solvik. Under 

hösten genomfördes minskningen av antal korttidsplatser inom äldreomsorgen 

(kortvård och växelvård), detta utvärderades av förvaltningen under våren, och efter 

att ha tagit del av denna fattade nämnden beslut om att öppna ytterligare fyra platser. 

Detta verkställdes dock först i augusti då det har varit svårigheter att hitta kompetent 

personal under semesterperioderna. I början av   året fattade nämnden beslut om att 

avveckla HVB Ariel, beslutet verkställdes tidigare än beräknat och verksamheten 

stängdes i april 2021. 

Som ett sätt att förbättra arbetsmiljön på särskilda boenden har förvaltningen under 

året införskaffat takliftar till alla avdelningar på Solvik, detta finns sedan tidigare på 

övriga särskilda boenden. 

Stödformers verksamhet har varit stängd, istället har de gjort hembesök, haft 

telefonsamtal och även hjälpt hemvården med avlösarservice. Utomhusaktiviteter har 

skett ca tre dagar i veckan. 

Inom funktionsnedsättning/LSS har verksamheten inte varit helt i full drift, 

fritidsverksamheten har i princip varit obefintlig under året eftersom 

rekommendationerna varit sådana att endast de allra närmaste ska umgås med 

varandra. Socialpsykiatrins dagverksamhet samt den dagliga verksamheten inom LSS har 

varit öppen under hela året trots pandemin och dess verkningar. Verksamheten har 

smittskyddsanpassat och aktiviteterna planerats utifrån gällande restriktioner. Flera i 

målgrupperna är redan utsatta för isolering och socialt utanförskap och en stängning 

hade kunnat få förödande konsekvenser för flertalet individer. Dagverksamheterna har 

en viktig funktion i att upprätthålla dagliga rutiner. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har varit fortsatt höga. Under våren har förvaltningen 

gjort en genomlysning av de individer som uppbär långvarigt försörjningsstöd i syfte att 

få en ökad förståelse för vad som hindrar dem från att nå egenförsörjning och vilka 

insatser som krävs för att de ska nå egenförsörjning. Resultatet har presenterats för 

ledning inom AME och IFO och en fortsatt planering kommer ske gemensamt. 

Orosanmälningar barn och unga ligger på en fortsatt hög nivå. Under 2020 

uppmärksammades en tillfällig nedgång av anmälningar under pandemins början, men 

detta har inte hållit i sig utan anmälningarna ligger återigen på en hög nivå. De flesta 

insatser som beviljas till barn och unga utförs inom den egna öppenvården, och andelen 

placeringar ligger på en låg nivå. Att barn i så stor utsträckning som möjligt kan få rätt 

stöd och hjälp i sin ursprungsfamilj är alltid positivt. 

Konsultationsteamet, som är en samverkan mellan förvaltningens biståndsbedömning 

LSS samt handläggning inom barn och unga samt barn- och utbildningsförvaltningen har 

arbetat tillsammans under året. Syftet med teamet är att hitta hemmaplanslösningar för 

barn och unga med komplex problematik. 

Antalet placeringar av personer med missbruksproblematik har varit högt. Då det 

handlar om små volymer så är det svårt att dra några slutsatser kring detta, 

konstateras kan dock att antalet placeringsdygn varit högre än förväntat. 

Omfattningen av andelen personer som beviljas hemtjänst ökar framför allt när det 

gäller tid och behov av dubbelbemanning. Fler svårt sjuka äldre med avancerat behov 

av hälso-och sjukvård vårdas både i ordinärt boende och på kommunens särskilda 

boenden. 
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Under sommaren ha det varit svårt att rekrytera vikarier till samtliga verksamheter 

som är i behov av semestervikarier. Inom vissa områden är det även svårt att hitta 

kompetent personal till ordinarie tjänster. Rekryteringsfrågan är en viktig fråga inför 

framtiden. 

I månadsskiftet augusti/september fattades beslut om att häva alla tidigare lokalt fattade 

beslut om stängning med anledning av covid-19. Vissa verksamheter och aktiviteter 

sker dock fortsatt i mindre skala, allt anpassat efter gällande smittskyddsregler. Under 

december månad ökade åter smittspridningen i samhället vilket haft en stor påverkan 

på samtliga verksamheter. 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 

och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 

möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 

generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 

beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden: 

Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett levande 

näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomisk hushållning. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt mål med 

tillhörande strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå 

tillväga för att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av 

måluppfyllelsen. En väl vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med 

att kommunen närmar sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som 

konkretiserar hur nämndens arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 

Målområde Strategiska mål 

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

livet. 

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett levande näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 

civilsamhället. 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomisk 

hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 
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3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna verksamhetsberättelse följer upp nämndens verksamhetsmål och budget. För 

varje verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 

lärdomar som vuxit fram tack vare årets arbete. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), 

delvis uppnått målet (gul symbol) respektive ej uppnått målet (röd symbol). 

Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 

indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 

huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), delvis uppnått 

målvärdet (gul symbol) respektive ej uppnått målvärdet (röd symbol). 

Utfall för indikatorer kan saknas då vissa uppgifter endast sammanställs vartannat år 

eller därför att uppgiften inte redovisas per kön. I kolumnen ”jämförelse” anges i regel 

det genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 

(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för 

elev/invånare i Sverige. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet 

 Gult betyder att nämnden delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att nämnden ej har uppnått målet 

3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun  

Social och 

omvårdnadsnämnden ska 

i samverkan med olika 

organisationer arbeta för 

att minska utanförskap 

och behovet av 

försörjningsstöd. 

 

Medborgaren i fokus  

Verksamhetsmål: Social- 

och 

omvårdnadsnämndens 

handläggning och insatser 

ska upplevas som 

tillgängliga, effektiva och 

hålla en hög kvalitet. 

 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 
  

Social- och 

omvårdnadsnämndens ska 

arbeta för att bli mer 

klimatsamart 

Ett levande näringsliv  

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 
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Attraktiv arbetsplats  

Social- och 

omvårdnadsnämnden ska 

främja en god arbetsmiljö 

med möjlighet till en 

yrkesmässig utveckling. 

 

God ekonomisk 

hushållning 

Social- och 

omvårdnadsnämndens ska 

ha en god ekonomisk 

hushållning 

  

Attraktiv kommun 

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

livet. 

 

Verksamhetsmål: Social och omvårdnadsnämnden ska i samverkan med olika 

organisationer arbeta för att minska utanförskap och behovet av försörjningsstöd. 

 

Analys: Pandemin och dess restriktioner har starkt påverkat möjligheten att arbeta 

med samverkan. Det handlar dels om svårigheterna att träffas, såväl internt som 

externt,  förvaltningen varit tvungen att prioritera arbetet med pandemin rent praktiskt 

inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. 

Nämnden hade en ambition att under året öka antalet extratjänster i kommunen, dock 

fattade Arbetsförmedlingen beslut om att kraftigt minska antalet extratjänster i 

Skaraborg i slutet på föregående år varför förvaltningen inte fått ut fler utan färre 

deltagare i extratjänster under året. 

Värdering: Målet är inte uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att närma sig målet 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 (År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Vuxna 

biståndsmottaga

re 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, 

5,7 % 5,1 %    5 %   
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Indikator (År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

andel (%) av bef. 

Antal personer 

som har en 

praktikplats 

genom AME, 

antal 

     50   

Antal 
subventionerade 

anställningar 

genom AME, 

antal 

     30   

 

Tren

d 

Indikator 

(Delår) 

Utfa

ll 

2019 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvär

de 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 

 
 

Antal 

extratjänst

er i 

kommune

n, antal 

14 11 8   10   
 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens handläggning och insatser ska 

upplevas som tillgängliga, effektiva och hålla en hög kvalitet. 

 

Analys:  Handläggningen inom förvaltningen håller överlag en god kvalitet men kan 

alltid utvecklas vidare genom strukturerad dokumentation. Inom barn och unga 

används t.ex. BBIC (Barns behov i centrum) för att beskriva barnets och föräldrarnas 

situation på ett strukturerat sätt. Inom äldreomsorgen och personer med 

funktionsnedsättning används IBIC (Individens behov i centrum) för att beskriva den 

enskildes behov vilket skapar en större tydlighet. Inom den kommunala hälso- och 

sjukvården används ICF vilket är en klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa. Inom ekonomiskt bistånd och missbruk används inte någon strukturerad 

modell i verksamhetssystemen för att beskriva den enskildes behov vilket gör att 

utredningarnas kvalitet skiftar. 

Handläggningstiden från ansökan till beslut inom äldreomsorgen ligger i snitt på två 

dagar. Handläggningstiden inom LSS ökar, så även mängden ärenden. Handläggarna 

inom LSS känner en stor oro över att de inte hinner med att göra uppföljningar i den 

takt som krävs för att upprätthålla en hög rättssäkerhet. 

När det gäller insatsernas kvalitet har det under året endast genomförts en 

brukarundersökning inom funktionsnedsättning som fångar brukarnas upplevelse av 

kvalitén. 

Värdering: Målet är inte uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder: IBIC (Individens behov i centrum) skulle med 
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fördel kunna används inom samtliga verksamheter förutom barn och unga för att höja 

kvalitén ytterligare. Genom att använda IBIC som modell i handläggningen skapas en 

tydlighet kring den enskildes behov, hur omfattande behoven är och vilken målsättning 

den enskilde har inför framtiden. 

Indikator (År) 

Utfal
l 

2019 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 
män/pojk

ar 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Brukarbedömning 

hemtjänst -

 helhetssyn, andel 

(%) 

98 % 99 % - - - 95 % -  

Brukarbedömning 

särskilt boende -

 helhetssyn, andel 

(%) 

82 % 84 % - - - 90 % -  

Brukarbedömning 

individ- och 

familjeomsorgen 

totalt  Helhetssyn

, andel % 

86 % 89 % 82 %   90 % 85%  

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 

för personer med 

hemsjukvård i 

ordinärt boende, 

andel (%) 

74 % 46 %    70 %   

Personalkontinuit

et, antal personal 

som en 

hemtjänstmottaga

re möter under 

14 dagar, 

medelvärde 

20 20 20   16   

Antal beslut som 

ej kunnat 

verkställas inom 

tre månader, 

antal 

     0   

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens ska arbeta för att bli mer 

klimatsmart 

 

Analys: Arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för att minska nämndens 

miljöbelastning är ännu inte påbörjat. Ambitionen var att förvaltningen skulle starta 
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detta arbete under våren, men då pandemin inte klingade av utan snarare 

intensifierades har detta arbete inte kunnat prioriteras. Fullt fokus har legat på att 

kunna säkerställa att all verksamhet kunnat leverera enligt det lagstadgade uppdraget. 

Förvaltningen har dock under året införskaffat fler elcyklar och elbilar för att minska 

miljöpåverkan. 

 

Värdering: Då arbetet med strategin för att nå målet inte är påbörjat bedömas målet 

som ej uppfyllt. 

Ett levande näringsliv 

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

civilsamhället. 

 

Verksamhetsmål: 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 

 

Analys: Pandemin har gjort att arbetet på arbetsmarknadsenheten inte har kunnat 

fortgå som planerat. Ett arbete har dock påbörjats med förändringar i arbetssätt och 

en bättre uppföljning. Detta arbetet kommer intensifieras under hösten och därefter 

fortsätta. En samverkan med barn- och utbildningsförvaltningens vuxenutbildning har 

också startats upp, och intentionen från båda förvaltningarna är att samverkan dels 

kommer leda till att unga personer fångas upp innan de hamnar i utanförskap, och dels 

att de som redan befinner sig långt från arbetsmarknaden ska vägledas in mot arbete 

eller studier för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. 

Värdering: Arbetet har påbörjats, men då restriktioner med anledning av pandemin 

har gjort att arbetet avstannat under året så bedöms måluppfyllelsen vara delvis 

uppnådd. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Fortsätta utveckla samverka för att fånga 

målgruppen tidigare. Ta vara på och ställa om arbetskraft som går att matcha mot 

näringslivet genom kompetenshöjning. 

  

Indikator (År) 

Utfa

ll 

2019 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvär

de 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Antal personer 

inom 
arbetsmarknadsenhe

ten som går vidare 

till studier, antal 

     20   

Andelen av totalt 

antal deltagare som 

avsluts inom AME 

och som börjat 

arbeta, andel % 

     20 %   

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

 

16



Social- och omvårdnadsnämnd, Verksamhetsberättelse 2021 13(26) 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämnden ska främja en god arbetsmiljö med 

möjlighet till en yrkesmässig utveckling. 

 

Analys: Pandemin har präglat förvaltningens arbetet under en lång tid och mycket 

utvecklingsarbete har fått stå tillbaka. Det har inte varit möjligt att mötas på det sätt 

som vanligtvis sker och som bidrar till trivsel på arbetsplatsen. Förvaltningens 

bedömning är att arbetsmiljön under året varit oerhört tuff och att medarbetare på alla 

nivåer haft svårt med återhämtning med tanke på restriktioner och brist på personal. 

Arbetet med heltidsprojektet har fortgått och målet är att alla medarbetare ska ha 

möjlighet att arbeta heltid 2024. 

Samverkan med vård- och omsorgscollege fortgår. Förvaltningen och aktörerna inom 

utbildningsväsendet känner en stor oro för det framtida rekryteringsläget, då allt färre 

väljer att utbilda sig för att arbeta inom välfärdssektorn. Det finns ingen enkel 

förklaring till detta, men en delförklaring som diskuterats är om pandemin kan ha 

spelat en roll i detta. Det negativa mediala fokus som varit på de kommunala 

verksamheterna, framförallt äldreomsorgen, har troligtvis bidragit till att färre känner 

sig manande att söka sig till denna sektor. Ett sätt att sprida relevant kunskap kring och 

skapa intresse för de yrken som finns inom nämndens verksamhetsområde är att 

besöka skolor och yrkesmässor. Under pandemin har detta inte varit möjligt. 

Som en del i att utveckla och bibehålla en god arbetsmiljö har takliftar köpts in på 

förvaltningen och samtliga särskilda boenden har nu detta vilket förbättrar 

medarbetarnas fysiska arbetsmiljö. 

Värdering: Målet anses till viss del uppfyllt. Insatser har gjorts för att främja 

arbetsmiljön och rekrytering av medarbetare, men det är inte helt uppfyllt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Efter pandemin finns mycket att ta igen och 

inför framtiden är det viktigt att prioritera frågor som rör arbetsmiljö. När samhället 

öppnar upp mer är det också viktigt att fortsatt arbeta med rekrytering och 

marknadsföring av de olika yrkeskategorierna som nämnden ansvarar för. 

  

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Antalet 

rapporterad

e 

arbetsskado

r, antal 

     0   

Andelen 
sjukfrånvaro 

inom 

förvaltninge

n, andel % 

  
6,94 

% 
  6 %   

Antal 

rapporterad

e tillbud 
inom 

förvaltninge

n, antal 

     0   
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God ekonomisk hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens ska ha en god ekonomisk 

hushållning 

 

Analys: Under flera år har det varit en starkt fokus på ekonomistyrningen och målet 

att ha en budget i balans. Samtliga enheter på förvaltningen har lagt ned ett stort arbete 

på att följa upp sin ekonomi månadsvis tillsammans med ekonom. Nämnden har tagit 

del av ekonomiska uppföljningar i samband med varje nämndsmöte. Detta arbete 

kombinerat med kraftiga anpassningsåtgärder från nämndens sida under såväl 

innevarande som föregående år har lett till en budget i balans. 

Värdering: Utfallet visar på en budget i balans och målet är därmed uppfyllt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Att kontinuerligt fortsätta med att göra ekonomisk uppföljning varje månad då det ger 

förutsättningar för att agera i tid när underskott prognosticeras. Ett starkt fokus på 

ekonomiuppföljning ger god kännedom om det ekonomiska läget för såväl nämnd som 

hela förvaltningen. 

  

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Ekonomisk

t utfall och 
avvikelser 

mot 

budget, 

andel % 

-9 % -5,1 % 1,7 %   0 %   

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Nyckeltal 

Nedan redovisas nyckeltal som beskriver hur förhållanden i nämndens löpande 

verksamheter har utvecklats över tid. 

Ekonomiskt bistånd 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Total kostnad ekonomiskt 

bistånd, tkr 
13 253 13 255 11 664 7 877 7 221 

Varav flyktinghushåll, tkr 695 875 1 512 1 645 1 956 

      

Antal bidragshushåll 230 266 295 264 230 

Varav flyktinghushåll 6 9 20 32 65 

      

Genomsnittlig utbetalning per 

hushåll, tkr 
57,6 49,8 39,5 29,8 31,4 
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Äldreomsorg 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Kostnad SÄBO kr per brukare  852 040 762 616 748 304 727 041 

Kostnad hemtjänst kr per brukare  326 696 340 670 326 127 324 591 

Antal platser 145 165 165 164 164 

Lediga platser 

Korttidsvistelse (hem för viss annan heldygnsvård) 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Kostnad per invånare (ej per plats)  1 180 1 259 1 234 1 177 

Antal platser 19 22 22 22 22 

Nyttjandegrad      

LSS-verksamhet 

LSS-boende 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Antal platser LSS-boende 45 39 35 33 32 

Kostnad per brukare med LSS-

boende 
 796 977 748 103 675 194 690 343 

Antal platser inom LSS är hämtad från LSS mängdstatistiken och gäller oktober månad. Lämnas som officiell statistik till socialstyrelsen. 

Daglig verksamhet 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Antal individer inom daglig 

verksamhet 
65 63 63 59 55 

Kostnad per brukare inom daglig 

verksamhet 
 206 048 208 571 187 610 197 000 

Antal individer inom daglig verksamhet hämtas från LSS mängdstatistiken och gäller oktober månad. Lämnas som officiell statistik till 
socialstyrelsen. 

Korttidsverksamheten Hattstugan 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Antal individer (barn och unga) 

inom verksamheten 
5 5 6 7 6 

Antal individer inom daglig verksamhet hämtas från LSS mängdstatistiken och gäller oktober månad. Lämnas som officiell statistik till 
socialstyrelsen. 

Kontaktperson LSS 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Antal individer med kontaktperson 52 47 51 57 58 
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Antal individer inom daglig verksamhet hämtas från LSS mängdstatistiken och gäller oktober månad. Lämnas som officiell statistik till 
socialstyrelsen. 

Placerade individer 

Antal individer som varit placerade externt någon gång under 

året 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Barn och unga, familjehem 29 33 34 45 17 

Barn och unga, HVB 11 9 21 19 21 

Vuxna missbruksbehandling, HVB 10 9 11 15 14 

Vuxna socialpsykiatri, HVB 4 2 1 3 4 

Vuxna LSS, HVB 2 2 2 2 2 

Vuxna våldsutsatta, HVB 4 4 5   

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran 

3.3.2 Systematiskt förbättringsarbete 

Det systematiska förbättringsarbetet handlar om att leverera en hög kvalitet på de 

tjänster och den service som erbjuds till kommuninvånarna. Det systematiska 

förbättringsarbetet utgörs av riskanalyser, egenkontroller och utredning av 

rapporterade avvikelser samt synpunkter och klagomål. 

Sammanställning av riskanalyser och egenkontroller 

Riskanalyser genomförs för att förhindra att oönskade händelser inträffar. I 

riskanalysen uppskattas sannolikheten för att händelsen inträffar och vilka negativa 

konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Egenkontroll är en systematisk 

uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs 

enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

Riskanalyser som genomförts har bl.a. gjorts inför och kring 

• Flytta av verksamhet kortvården från Solvik till Midgård 

• Flytt av verksamhet Lindängen till Solvik 4 

• Stängning av tolv boendeplatser Solvik (17 till 14 platser) 

• Neddragning av 10 tjänster till följs av minskning av antalet platser på Solvik 

• Heltid som norm för nattpersonal vilket påverkar schema dagtid 

• Fortlöpande riskkontroller gällande Covid-19 

• Brister i bemanning av verksamheter 

• Att beslut inte kunnat utföras enligt genomförandeplanen 

• Risk för ohälsa och social isolering bland boende och äldre 

Egenkontroller som genomförts handlar bl.a. om 

• Brukarundersökningar - Funktionsnedsättning (Bostad med särskild service LSS) 

Totalt svarade 28 personer på undersökningen. Resultatet visar bl.a. på att 

några känner sig otrygg i sin bostad och att man är rädd för att det ska bli 

strömavbrott d.v.s. mörkt eller att det ska börja åska. Resultatet på frågan "Får 

du den hjälp du vill ha i boendet" är fler missnöjda än riket i stort. Övriga 

frågeställningar ligger i nivå med riket eller högre. 
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• Brukarundersökning IFO - gäller svar från vårdnadshavare till barn och unga 

samt personer som har ekonomiskt bistånd. Totalt svarade 20 personer vilket 

är för få för att dra några slutsatser. Vårdnadshavarna till barn är dock mycket 

nöjda med det stöd de fått från socialtjänsten och tycker att det har varit lätt 

att få kontakt och att informationen varit tydlig. Inom ekonomiskt bistånd är 

resultatet i nivå med riket eller under. Resultatet är lägre på bl.a. få kontakt, 

visad förståelse från handläggaren och förbättrad situation. 

 

• Äldreomsorgens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 

blev uppskjuten på grund av ny upphandling vilket innebär att det inte kommer 

att finnas något resultat för 2021. Undersökningen genomförs istället under 

februari - mars 2022 

 

• Rapportering av ej verkställda beslut har varit omfattande under året med 

anledning av allt dagverksamhet för äldre och växelvården stängdes, samtliga 

beslut som inte kunnat verkställas åter efter tre månader har rapporterats. 

Under året har det även rapporterats beslut om bostad med särskild service 

LSS där tillgången till bostäder är mycket begränsat. Enskilda beslut om särskilt 

boende har också rapporterats men beror oftast på specifika önskemål. 

 

• Brandskyddsgenomgång - Solviks äldreboende har under hösten fått ett 

föreläggande gällande lokalernas brandskydd enligt gällande krav. Boendet 

saknar vattensprinklers och varje lägenhet måste göras om till en egen 

brandcell. Hellidshemmet äldreboende kommer få samma nedslag men där 

saknas endast vattensprinklers. 

Ute på enheterna görs egenkontroller gällande 

• Basala hygienrutiner  

• Livsmedelshantering  

• Senior Alert  

• BPSD- kontroller  

• Användning av skyddsutrustning 

Sammanställning av avvikelser 

Ett viktigt led i att kvalitetssäkra verksamheten handlar om att medarbetarna har en 

skyldighet att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden. 

Avvikelsehantering är ett verktyg för ständiga förbättringar där syftet är att öka 

kunskapen om händelser som rapporterats i verksamheten. Avvikelsehantering skall 

användas i lärande syfte för att förebygga och undvika händelser, som annars skulle 

kunna fått negativa effekter på verksamhetens kvalitet. Genom att händelser 

rapporteras, utreds, bedöms och att nödvändiga åtgärder vidtas minskar risken för att 

de uppstår igen. I tabellen nedan redovisas antalet rapporterade avvikelser under året. 

Typ av avvikelse Antal rapporterade avvikelser år 2021 

Bemötande 5 

Larm 24 

Dokumentation 0 

Omvårdnadshändelser 40 

Fallrapporter* 1224 
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Läkemedel* 314 

Medicinteknisk utrustning* 8 

Rehabilitering* 1 

* Dessa avvikelser redovisas även i patientsäkerhetsberättelsen. 

Totalt 1616 avvikelser har rapporterats in från medarbetare inom förvaltningen. Att 

rapportera avvikelser är en viktig del i förvaltningens kvalitetsarbete. Avvikelser som 

rapporterats handlar bl.a. om Larm som inte fungerar till larmsensorer som stängts av. 

Kvällsmat som sickats till fel enhet eller avsaknad av specialkost. Uteblivna besök på 

grund av brister i planering och utförande av insatser. Personalbrist har inneburit att 

vissa planerade insatser som dusch och social tid inte kunnat genomföras på de 

särskilda boendena. Det har även rapporterats händelser där boende lämnat sina 
lägenheter genom lägenhetens altandörr. Inga alvarliga händelser har dock inträffat som 

fått konsekvenser för den enskildes liv, hälsa eller säkerhet. 

Lex Sarah och Lex Maria 

Om en händelse inträffat som innebär ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga 

konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa ska händelsen 

utredas och rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 

bestämmelserna om Lex Sarah. Samma sak gäller om det finns risk för ett allvarligt 

missförhållande. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att missförhållandet eller riskerna 

för missförhållandet inträffar igen. 

Om en händelse inträffar som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

för patienten ska händelsen utredas och anmälas till Inspektionen för vård och omsorg 

IVO enlig bestämmelserna om Lex Maria. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att 

riskerna och vårdskadorna inte inträffar igen. 

Under året har det inte rapporterats någon händelse där SAS varit involverad i att göra 

utredning enligt Lex Sarah. Det har häller inte rapporterats någon allvarlig vårdskada 

enligt Lex Maria 

Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda 

klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och 

deras närstående, personal, vårdgivare, andra som bedriver socialtjänst eller 

verksamhet enligt LSS, myndigheter, och föreningar, andra organisationer och 

intressenter. 

Förvaltningen har sammanlagt fått in 25 synpunkter under året. Medparten av dessa har 

inkommit via kommunens vykort för synpunktshantering och i andra hand via 

Tidaholms hemsida för synpunkter. Synpunkterna har i arton fall handlat om klagomål 

fem om beröm och övriga betraktas som frågeställningar. Merparten av klagomålen 

gäller äldreomsorgen. De klagomål som inkommit handlar bl.a. om 

• Avsaknad av hår och fotvård på Midgård 

• Synpunkter kring flytt av Lindängens äldreboende 

• Synpunkter kring att växelvård bedrivs på en boendeavdelning 

• Synpunkt kring gällande matdistributionen  

• Klagomål kring utförande av städ  

• Synpunkt kring flytt av daglig verksamhet inom LSS 

• klagomål kring planering av insatser i hemmet 

• Klagomål kring att inte få kommunal hälso- och sjukvård i hemmet 
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• Synpunkter kring att kommunen behöver fler korttidsplatser 

• Synpunkter kring Midgårds matservering 

• Klagomål kring måltidssituationen på äldreboende 

Förvaltningen har också fått en del beröm som handlar om 

• Bra bemötande 

• God mat 

• Att det görs mycket för pensionärer i kommunen 

• Att man känner sig trygg med hemtjänsten  

• Att man är nöjd med de insatser man fått  

I tio fall har den enskilde velat fått återkoppling på sin synpunkt vilket skett med en 

frekvens mellan 2 till 16 dagar. 

Sammanställning och förslag på förbättrande åtgärder 

Utifrån ovanstående genomförda riskanalyser, egenkontroller, rapporterade avvikelser 

samt inkomna synpunkter och klagomål finns följande förslag på förbättringar. 

• Avvikelseprocessen behöver ses över för att bl.a. tydliggöra vad som ska 

rapporteras, hur avvikelserna tas omhand samt roll och ansvar gällande 

inkomna avvikelser. 

• Med anledning av att många avvikelser inkommit gällande larmsensorer som 

stängts av bör en djupare granskning genomföras kring detta. 

• Fortsätta diskutera upprättade avvikelser på varje team träffar ute på 

enheterna. 

• Uppdatera förvaltningens ledningssystem enligt SOSFS 2011:9  

• Tydliggöra processer, riktlinjer och rutiner kopplade till ledningssystemet. 

• Fortsätt samarbetet med SBN gällande kommunens äldreboenden med 

anledning av föreläggandet kring brandsäkerhet och behov av renovering. 

• Upphandling av nytt verksamhetssystem tillsammans med GVS12 - Införande 

pågår med övriga tolv kommuner i Skaraborg. Införande i Tidaholm kommer 

ske december 2022. Ett nytt verksamhetssystem kommer troligen att lösa vissa 

brister i nuvarande verksamhetssystem. 

• Upphandling av ett digitalt signeringssystem APPVA är klart, införande ska 

påbörjas 19/4-22. Ett digitalt stöd för läkemedelshantering med koppling till E-

hälsomyndigheten mm.  

• Med anledning av synpunkter kring växelvården öppnades den åter på Balder, 

Midgård. 

• Fortsätta marknadsföra vård- och omsorg som ett yrke för att kunna rekrytera 

ny medarbetare samtidigt som det är viktigt att ta tillvara de medarbetare som 

fungerar bra men som inte har någon utbildning. 

• Gemensam rutin gällande patientflödet, effektivare rehabilitering ska tas fram 

under 2022.  

• Rutin för hur team träffar ska fungera på SÄBO har tagits fram under 2021. 

• Rutin för team träffar ska tas fram för hemvården och LSS under 2022.  

• För att tydliggöra när saker och ting ska ske har vissa verksamheter börjat 

använda års-hjul för planering av aktiviteter. 

• För att förebygga ohälsa till följd av pandemin då vissa insatser inte kunnat 

genomföras har insatser getts på annat sätt t.ex. genom telefonkontakter eller 

träff utomhus. Inga har blivit utan insatser. 

• Personlarm har inköpts i samband med att personal är utsatta för hot hos 
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enskild brukare.  

3.4 Framtid - Omvärldsanalys 

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. 

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 

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. 
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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 har 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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4 Ekonomi 

4.1 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. 

4.2 Redovisning 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – december 2021 

är ett överskott mot budget på 5,4 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,7 procent 

av periodens budget. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

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

31

3,4 

31

3,4 
313,4 313,7 311,7 313,0 

30

9,8 

Budgetr

am 
315,2 315,2 315,2 315,2 315,2 

31

5,2 

31

5,2 
315,2 315,2 315,2 315,2 

31

5,2 

Avvikelse 

(mnkr) 
0,8 0,8 1,5 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 3,5 2,2 5,4 

Avvikelse 

(%) 
0,3 0,3 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 1,1 0,7 1,7 

4.2.1 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

tkr 
2021-01-01 -- 

2021-12-31 

2020-01-01 -- 

2020-12-31 

Förändring -

 Utfall 

Verksamhetens intäkter 58 348 63 757 5 409 

Verksamhetens kostnader -368 122 -371 523 -3 401 
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- varav personalkostnader  -270 548 -270 548 

Verksamhetens nettokostnader -309 774 -307 766 2 008 

Budgetram 315 167 292 868 -22 299 

Nämndens resultat 5 393 -14 898 -20 291 

Skillnader i utfallet jämfört med föregående år beror på: 

• Planerade åtgärder har genomförts för att nå en ekonomi i balans. Åtgärderna 

har sammantaget under år 2021 uppnått förväntad ekonomisk effekt. 

• Antalet boendedygn på HVB inom barn- och ungdomsvården har minskat. HVB 

Ariel som drivits i egen regi stängdes under våren 2021. Behovet av köp av 

externa platser på HVB för barn och unga har inte ökat efter stängningen av 

HVB Ariel. 

• Covid-19 pandemin har medfört att verksamheter fått anpassas efter rådande 

restriktioner, vilket inneburit lägre kostnader inom framförallt verksamheterna 

LSS, dagverksamhet och öppna verksamheter. Där det uppstått merkostnader 

pga. covid-19 pandemin har dessa kunnat täckas av riktade statsbidrag. 

• Social- och omvårdnadsnämndens budget 2021 var förstärkt med extra medel 

BP(budgetproposition) 2021 om 10,2 miljoner kronor. 

  

Nämndsresultat tkr 
Utfall 2021-01-

01 -- 2021-12-31 

Budget 2021-

01-01  -  2021-

12-31 

Avvikelse mot 

Budget 

Verksamhetens intäkter 58 348 38 934 19 414 

Verksamhetens kostnader -368 122 -354 101 -14 021 

- Därav personal kostnader    

Verksamhetens nettokostnader -309 774 -315 167 5 393 

Budgetram 315 167 315 167 0 

Nämndsresultat 5 393 0 5 393 

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. 

• Stängning av Lindängen. 14 platser SÄBO flyttas till ny avdelning på Solvik. 

• Anpassad bemanning på flyktingmottagning. 

• Minskning av nattjänst på Midgård. 

• Minskning med 12 platser SÄBO på Solvik. 

• 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 - december 2021 har förvaltningen genomfört följande beslutade 

åtgärder: 

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

genomfördes i april 2021. 

• Växelvårdsavdelning på Midgård stängdes under år 2020. Antal 

växelvårdsplatser minskade från 8 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 
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med 8 platser på Midgård. Detta innebär även att planerad minskning av 

nattjänst på Midgård inte kan genomföras. Utökning till 8 platser genomfördes 

från augusti 2021. 

• Stängning av Lindängen blev uppskjuten pga. covid-19 pandemin. Flytt till Solvik 

genomfördes i slutet av maj 2021. 

• Vakant tjänst på flyktingmottagningen är inte tillsatt. 

• Solvik har minskat antal platser SÄBO på de fyra större avdelningarna från 17 

till 14 platser. Antal platser SÄBO på Solvik 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 och på Solvik. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna sammantaget har haft 

förväntad ekonomisk effekt. 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari - december 2021 

är ett överskott mot budget på 5,4 miljoner kronor. 

• Resultatet för verksamhet LSS är ett överskott motsvarande 7,4 miljoner 

kronor. Överskottet orsakas av att LSS-verksamheten varit begränsad av 

restriktioner pga. covid-19 pandemin. 

• Resultatet för verksamhet insatser till personer med funktionsnedsättning är ett 

underskott motsvarande 1,5 miljoner kronor. Underskottet orsakas av ökade 

kostnader för externa vårdplaceringar. 

• Resultat för verksamhet vård för vuxna med missbruksproblem är ett 

underskott motsvarande 2,3 miljoner kronor. Underskottet orsakas av ökade 

kostnader för externa vårdplaceringar. 

• Resultat för verksamhet barn- och ungdomsvård är ett överskott motsvarande 

4,2 miljoner kronor. Överskottet orsakas av minskade kostnader för HVB-

placeringar. 

• Resultat för verksamhet övriga insatser till vuxna är ett underskott 
motsvarande 1,1 miljoner kronor. Underskottet orsakas av ökade kostnader 

för vårdplaceringar i samband med våld i nära relation. 

• Resultat för verksamhet ekonomiskt bistånd är ett underskott motsvarande 1,3 

miljoner kronor. 

• I övrigt mindre avvikelser från budget. 

  

  

  

  

4.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 

för 2021 – 2023. I april 2021 beslutade kommunstyrelsen ombudgetering av medel 

utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 
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4.3.1 Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  

Pro

jek

t 

Nr 

Ack 

Utfall 

2021 

Budget 

2021 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2021 

Progno

s 2021 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Social- och 

omvårdadsnämnden 

900

19 
517 343  343 516 -173 

Inventarier LSS boende 
930

85 
77 259  259 77 182 

Summa  594 602  602 593 9 

Social- och omvårdnadsnämnden har under perioden januari - december 2021 

förbrukat 0,6 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten för 2021 om 0,6 

miljoner kronor. 

Investeringsbudgeten har använts till följande: 

• byte av 16 sängar på Solvik 

• staket Hellidshemmet 

• staket Solvik 

• inventarier Hellidshemmet 

• medicinskåp LSS boende 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

2019-01-01 – 2019-12-

31 

Antal anställda 473 493 514 

- Kvinnor 429 455 474 

- Män 44 38 40 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
90,7 92,3 92,2 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
9,3 7,7 7,8 

    

Antal årsarbetare 454,1 470,5 490,1 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

96,0 95,4 95,4 

Sjukfrånvaro (%) 7,3 8,6 6,5 

Antal anställda har minskat under de senaste åren då flera åtgärder genomförts för att 

nå en ekonomi i balans. Sänkning av antal platser SÄBO samt stängning av HVB Ariel 

har inneburit att antal anställda och antal årsarbetare har minskat. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är fortsatt hög efter att projekt heltid är 

genomfört. I samband med genomförandet har förvaltningen arbetat med omläggning 

av scheman i syfte att effektivisera utökad arbetstid efter införande av heltid som norm. 

Antal disponibla arbetspass i schema har ökats och enheter kan genom utökat 

samarbete kring disponibla turer minska behovet av vikarier. 

Könsfördelningen är ojämn. Andelen män ökar något men är fortfarande mindre än tio 

procent. 

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2020 som var första året med covid-19 

pandemin. Jämfört med åren innan covid-19 pandemin så har sjukfrånvaron år 2021 

varit hög. 
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1 Inledning 
Ansvariga för sammanställning Befattning 

Maud Joelsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

1.1 Sammanfattning 

Den pågående Covid-19 pandemin medför prioriteringar och förändringar. 

Under pågående covid-19 pandemi har enheter, verksamheter och hälso-och 
sjukvårdsinsatser till viss del, och under olika tidsperioder fått prioriteras om. Hur stor 

omställning och/eller påverkan det varit i verksamheterna har varierat. 

Det har i perioder varit mer ansträngt och att ofta med kort varsel förhålla sig till 

förändringar som uppkommit. Situationen förändras snabbt, exempelvis beroende av 

smitta, smittspårning och frånvaro av personal. Att förmedla, informera och ge råd och 

stöd till verksamheter om frågeställningar, om olika myndigheters dokument och 

rekommendationer, är tillsammans en viktig del för en god och säker vård, så också i 

en pågående pandemi. Symtom på covid-19 har föranlett provtagningar av patienter, 

brukare och personal. Vid positiv covid-19 har smittspårningar, genomförts enligt 

gällande rutiner och rekommendationer, i dialog, samverkan och rapportering till andra 

vårdgivare t.ex. Närhälsan Tidaholm, smittskydd och vårdhygien Skaraborg. Rådgivande 

dialog och möten har regelbundet genomförts av MAS, både enskilt och i samverkan 

med vårdhygien/smittskydd samt Närhälsan Tidaholm. 

I början av 2021 vaccinerades de första boende på SÄBO med första dosen mot covid-

19. Vaccinationsplan från myndigheter följdes och vaccination planerade och 

genomfördes utifrån den. Först dos 1 och sedan dos 2 och under sista kvartalet av 

2021 dos 3. 

Personal inom vård som enligt vaccinationsplan prioriterades för covid-19 vaccination 

vaccinerades med dos 1 och dos 2 i samarbete med regionens upphandlade vaccinatör. 

Dos 3 bokades av medarbetaren på egen hand hos listade vaccinatörer. Vaccinationer 

genomfördes enligt myndigheters vaccinationsplan. 

Influensavaccination erbjöds personer med kommunal hälso- och sjukvård, och flertalet 

tackade ja till influensavaccin. Personal rekommenderades  influensavaccination. 

  

Övergripande mål och strategier är att varje patient ska känna sig trygg 

och säker i vården som utförs i kommunen. 

Det gemensamma Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland vars syfte är att säkra 

ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande för de personer som har ett behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser är grundläggande för både kommuner och VG-regionen. 

Genom att använda det gemensamma informationssystemet (SAMSA) vid all vård- och 
omsorgsplanering kan vårdgivarna för slutenvård, primärvård och kommun tillsammans 

med patienten säkerställa att nödvändigt informationsutbyte sker. Målsättningen är att 

den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom hela vårdkedjan. 

Förvaltningen använder olika kvalitetsverktyg för att systematiskt följa upp 

patientsäkerhetsarbetet. För detta används bland annat kvalitetsregister, mätningar, 

undersökningar och avvikelsehantering. 

Risker för vårdskador identifieras systematiskt på individnivå genom arbetet med 
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kvalitetsregister, avvikelsehantering och att på verksamhetsnivå utveckla nya riktlinjer 

och rutiner eller att vid behov revidera de som redan finns. 

Att rapportera risker, tillbud och negativa händelser utgör grundpelaren i 

patientsäkerhetsarbetet. Genom inrapporteringssystemet för avvikelser har alla 

medarbetare inom förvaltningen möjlighet att bidra till ett kontinuerligt 

förbättringsarbete inom verksamheten. Vårdskador kan förebyggas genom att arbeta 

strukturerat med avvikelsehantering. Förvaltningen har  rutin för att hantera både 

interna som externa avvikelser. Interna avvikelser hanteras framför allt på enhetsnivå. 

Externa avvikelser hanteras i vårdsamverkan och kan vid behov lyftas upp i olika 

samverkansforum med annan huvudman. Båda avvikelseformerna har ett syfte att bidra 

till ett lärande och utveckling av kvalitén och patientsäkerhet. 

Det har under året arbetats med  granskningar,  mätningar, undersökningar. 

Det arbetas aktivt med kvalitetsarbetet. 

Verksamheter behöver dock fortsätta att tänka mer riskanalytiskt, för att ytterligare 

förbättra kvalitén och patientsäkerheten för våra patienter/vårdtagare. 

1.2 Patientsäkerhetsberättelse 

Patientsäkerhetsarbetet handlar om att få varje patient att känna sig trygg i kontakt 

med hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetsarbetet ska systematiskt och fortlöpande 

säkras och dokumenteras i en årlig patientsäkerhetsberättelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 

hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar. 

Patientsäkerhetsberättelsen bör hållas tillgänglig för den som så önskar ta del av den. 

Av patientsäkerhetsberättelsen skall det framgå: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalender år. 

2. Vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten. 

3. Vilket resultat som har uppnåtts. 

1.3 Kommunal hälso- och sjukvård och 

rehabilitering  

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda 

och behandla sjukdomar och skador. 

Sjukvårdsinsatser planeras och utförs utifrån den enskildes individuella behov dygnet 

runt. 

Enligt hälso- och sjukvårdslag och avtal mellan kommun och Västra Götalandsregion 

ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för 

• personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 

• personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet enligt lagen 

om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS 

• personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende 

Med hemsjukvård avses sjukvård i ordinärt boende till en person där behovet 

motiverar att sjukvården ges i hemmet. Kommunens ansvar gäller oavsett personens 

funktionsnedsättning, diagnos eller ålder. För personer med tillfälligt behov av hälso-

och sjukvårdsinsatser har Västra Götalandsregion ansvaret. 
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Kommunen ansvarar även för rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda 

boendeformer och personer i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård. 

Läkarinsatser och akutsjukvård är Västra Götalandsregionens ansvar. 

1.4 Mål för hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- 

och sjukvård.  Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. 

Målet för hälso- och sjukvården är att patienten ska uppleva att vården och insatserna 

är väl fungerande, är trygg, säker och av god kvalitet. 

I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för 

olika delar av hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) innehåller flera bestämmelser som rör vårdens 

kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas 

och säkras. 

Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av 

trygghet i vård och behandling. 

1.5 Värdegrund 

Anvisning 

 

Omvårdnadsförvaltningens medarbetare ansvarar för att varje individ ges möjlighet 

att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Ett värdigt liv innebär rätten till 

integritet, självbestämmande, delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet 

och ett gott bemötande. 

Omvårdnadsförvaltningens medarbetare ansvarar för att varje individ ges möjlighet att 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Ett värdigt liv innebär rätten till integritet, självbestämmande, delaktighet, 

individanpassning, insatser av god kvalitet och ett gott bemötande. 
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2 Organisatoriskt ansvar för 

patientsäkerhetsarbetet 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Social- och omvårdnadsnämnden ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet systematiskt. 

Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska 

kvalitetsarbetet och att detta integreras med de befintliga system för budget- och 

verksamhetsplanering som nämnden har. Detta innebär ansvar för att verksamheten är 

organiserad och ges förutsättningar i syfte att upprätthålla en hög patientsäkerhet. 

Omvårdnadschefs/Verksamhetschef 

I Tidaholms kommun är det omvårdnadschefen som är verksamhetschefen för hälso- 

och sjukvården (HSL). Verksamhetschefen ska kommunicera och omsätta nämndens 

övergripande strategier och mål  för hälso- och sjukvården. Ansvaret innebär att 

verksamheten ska tillhandahålla en vård på lika villkor med hög patientsäkerhet och en 

god kvalitet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

I varje kommun ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. I uppdraget som 
MAS ingår det att tillsammans med verksamhetschefen för Hälso- och sjukvård ansvara 

för att upprätthålla och utveckla verksamhetens patientsäkerhet inom ramen för 

omvårdnadsförvaltningens ledningssystem. MAS planerar, leder, kontrollerar, 

dokumenterar och redovisar det patientsäkerhetsarbete som bedrivits under året. 

MAS ansvarar för att händelser som medfört eller riskeras att medföra vårdskador 

anmäls enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I ansvarsområdet 

ingår också att se till så att författningsbestämmelser och andra regler är kända. Inom 

ramen för ledningssystemet ska MAS ta fram, fastställa och dokumentera rutiner med 

hänsyn till de krav som ställs på verksamheten samt att personalen inom kommunens 

hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs för sitt uppdrag. 

Enhetschef 

Enhetschefen ansvarar för att de riktlinjer som MAS har fastställt är väl kända och följs 

i verksamheten samt att ny personal får den introduktion som krävs för att kunna 

utföra sitt uppdrag med så hög patientsäkerhet som möjligt. Enhetschef har ett ansvar 

för att legitimerad personal ges möjlighet till en god samverkan runt den enskilde för 

att uppnå en hög patientsäkerhet. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal dvs. sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 

ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och beprövade 

erfarenheter. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Vården 

ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten 

ska visas omtanke och respekt. Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter är då också hälso- och sjukvårdspersonal och har ett ansvar att 

bidra till en hög patientsäkerhet och skydda patienten mot att råka ut för vårdskador. 
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3 Processer och rutiner 
Anvisning 

 

Beskriv de viktigaste hälso- och sjukvårdsprocesserna. Ex hur hanteras en 

vårdbegäran 

Vårdgivaren för den kommunala hälso- och sjukvården ska identifiera, beskriva och 

fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra patientsäkerheten. För 

varje process ska de aktiviteter som ingår i processen identifieras och bestämma 

aktiviteternas inbördes ordning. För varje aktivitet ska nämnden utarbeta och fastställa 

de rutiner som behövs för att säkra patientsäkerheten. Rutinerna ska beskriva ett 

bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för 

utförandet är fördelat i verksamheten. 

3.1 Samordnad vård- och omsorgsplanering 

Vid samordnad vårdplanering mellan kommunen och regionen överförs det medicinska 

ansvaret från en vårdgivare till en annan, vanligtvis i samband med utskrivning från 

sjukhus. 

Samordnad vårdplanering ska verka för den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och 

inflytande när vård, omsorg och stöd planeras och genomförs. Kommuner, sjukhus och 

primärvård ansvarar gemensamt  för att ge patienten god vård, omsorg och stöd, samt 

se till att övergången mellan olika vårdgivare sker utan onödiga hinder.  Utveckling och 

förändringar med vårdplaneringar bedrivs som ett långsiktigt processarbete. 

Från I januari 2018 gäller lag (Lag 2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. Lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning 

från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- 

och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. 

Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna 

ska tillhandahålla resurser och informationsöverföring så att personen kan komma hem 

på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt 

att samordnad individuell planering (SIP) utgår från personens behov och att arbetet 

med SIP påbörjas utan dröjsmål. 

Lagen omfattar de personer som, efter att de skrivits ut från sluten vård, kan komma 

att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska även omfatta 

utskrivning av personer som vårdas enligt lag om rättspsykiatrisk vård. De personer 

som omfattas av lagen har oftast stora behov av trygghet, kontinuitet och samordning. 

I Västra Götalandsregionen finns en gemensam upprättad rutin för att säkerställa 
övergången. Ett gemensamt IT-stöd finns för att underlätta dokumentationen och 

överföring av information mellan vårdgivare. Rutinerna beskriver bl.a. krav på 

information till berörd enhet i samband med utskrivning av patient från slutenvården. 

SAMSA är IT-stödet för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och 

kommuner i Västra Götaland. Det stödjer rutinen vid in-och utskrivningsprocessen och 

använder en terminologi och informationsstruktur som framtagits utifrån nationella 

underlag. Med denna IT-tjänst förenklas arbetet och bidrar samtidigt till att öka den 
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medicinska säkerheten. 

Som ett led i kvalitetssäkringen skickas avvikelserapporter då rutinerna inte följs. 

Avvikelser som rapporterats från kommunen till Skaraborgs sjukhus och Närhälsan 

under år 2020 har bl.a. handlat om: 

• Patienter som kommit hem från sjukhuset utan att nyinsatta läkemedel var 

medskickade som överenskommits, att läkemedelsordinationer inte var 

ändrade eller införda på Apodos (ordinationshandlingen). 

• Epikriser från sjukhuset medföljer inte patient eller faxas inte samma dag som 

patienten kommer hem som överenskommits (enligt rutin). 

• Brist i informationsöverföring mellan vårdgivare. 

Under året har det blivit vanligare att datum för "utskrivningsklar" från sjukhuset 

flyttats fram och tillbaks. Det ger inte underlag för en god och säker vård. Det gör det 

svårt för kommunen att planera för hemtagning av patient. 

God och säker planering för hemtagning av patient alla veckans dagar ställer krav på 

verksamheten. 

3.2 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift ska ske i enlighet med Socialstyrelsens 

allmäna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 

1997:14) samt enligt gällande riktlinje och rutin. Det ska vara förenligt med en god och 

säker vård. 

Uppgiftsmottagaren ska genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom 

fortbildning ha blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras (SOSFS 

1997:14). 

För läkemedelshantering gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna om 

ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården  (HSLF-FS 2017:37). 

Föreskrifterna ska förbättra säkerheten i alla led i läkemedelshanteringen, från 

ordination till uppföljning av läkemedelsbehandlingen. 

Delegering av läkemedelshantering tillåts endast när en rad krav är uppfyllda. Den som 

delegeras ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker 

som är förenade med hanteringen av läkemedel (HSLF-FS 2017:37). 

Den delegerade uppgiften ska vara av samma kvalité om den utförs av person som är 

formellt kompetent (legitimerad) eller av person som är reellt kompetent (delegerad). 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att till annan personal i 

kommunens verksamhet delegera vissa arbetsuppgifter. Delegeringar kan ges till: 

• omvårdnadspersonal med tillsvidareanställning som innehar adekvat utbildning 

• omvårdnadspersonal med långtidsvikariat som innehar adekvat utbildning 

• återkommande vikarier som känner till verksamheten 

  

  2021 2020 2019 

Antal utbildningstillfällen 18 7 7 

Antal deltagare 72 73 73 
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I tabellen ovan visas antal utbildningstillfällen och antal deltagande omvårdnadspersonal vid den grundläggande utbildning i 
läkemedelshantering, inför en eventuell fortsatt utbildning och delegering. 

Det har under under 2021 varit fler utbildningstillfällen då antal deltagare per tillfälle 

begränsats, för att följa myndigheters rutiner och rekommendationer om ex hålla 

avstånd. 

  

Utbildning inför delegering 

Det första momentet inför eventuell delegering för kommunens omvårdnadspersonal 

är en grundläggande utbildning i läkemedelshantering (3 timmar). Den är obligatorisk 

oavsett om personen haft delegering i t.ex. annan kommun eller är ny inför 

delegerande arbetsuppgifter. Utbildningen ges av två sjuksköterskor (ssk) och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

2017 infördes  utbildningsmoment för samtlig omvårdnadspersonal vid förnyelse av 

delegering och vid helt nya delegeringar.  Med syfte att ge personal ökade kunskaper 

och få en säkrare läkemedelshantering genomförs webbutbildning "Jobba säkert med 

läkemedel", med  tillhörande diplom efter godkänt genomförande. Denna 

webbutbildning ska från 2018 genomföras årligen. För personer med delegering 

diabetes ska webbutbildning diabetes genomföras med tillhörande godkänd test och 

diplom. 

För omvårdnadspersonal som får delegering tillkommer efter detta en praktisk 

utbildningsdel och uppföljning av den delegerande sjuksköterskan. 

Några resurs-sjuksköterskor ansvarar för delegeringar till resurspersonal. Delegeringar 

för personal som arbetar nattetid ges av sjuksköterska natt.  Det ger ökad säkerhet 

inom läkemedelshantering, ökad trygghet, bättre uppföljning och utbildning inom 

läkemedelshantering och delegering. 

  

Många delegeringar och läkemedelsdoser överlämnas av delegerad 

personal. 

Sjuksköterskor utfärdar delegeringar till omvårdnadspersonal. 

Det är ett stort antal läkemedelsdoser som överlämnas till patienter av delegerad 

personal. 

Det ligger ett stort ansvar på sjuksköterska, MAS och enhetschef att inom sitt 

ansvarsområde följa upp och utvärdera delegerade uppgifter samt utreda händelser 

som rapporteras som avvikande. 

  

Analys 

Syftet med införandet av webbutbildning var och är att förbättra kunskaperna vid 

läkemedelshantering, få en säkrare läkemedelshantering, och ökad patientsäkerhet. 

Följa de skärpta kraven från socialstyrelsen på säkrare läkemedelshantering och 

dokumenterad kunskap vid delegering. 

De olika utbildningsmomenten i läkemedelshantering inför delegering är viktiga 

moment  för att ge den som mottar delegering god kunskap och kännedom om 

läkemedelshantering, om sitt eget ansvar och om skyldighet att rapportera avvikande 

händelser, t.ex. om patient inte fått sin ordinerade läkemedel eller annan brist eller 

felaktighet med läkemedelshanteringen. 
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Kunskapsöverföring och utbildning inför delegering och inför förnyad delegering är en 

förutsättning för säker läkemedelshantering som är ett fortsatt utveckling- och 

förbättringsområde. 

3.3 Vårdhygien 

Den accelererande spridningen av multiresistenta bakterier innebär ett allvarligt hot 

mot Hälso- och sjukvården. Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av 

skador inom vård- och omsorg och är resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren. 

Vårdhygien ska därför vara en integrerad del i all vård och omsorg oavsett vårdform. 

Målet med vårdhygien är att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade 

infektioner. 

En viktig del i att förebygga och minska vårdrelaterade infektioner är att ständigt 

informera och arbeta med kunskap om och att förhålla sig till och arbeta utefter basala 

hygienrutiner. 

Alla som arbetar inom vården har enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:19) ett 

eget ansvar att känna till och följa de basala hygienrutinerna. 

Kommunen samverkar med Vårdhygien på SkaS. 

Vårdhygien har under 2021 varit ett viktigt stöd till MAS och övrig verksamhet. 

Specialanpassade utbildningar har utformats, erbjudits  och genomförts till fler 

personalgrupper, ex enhetschefer, arbetsledare och omvårdnadspersonal. Fokus på 

utbildningarna har varit utifrån lägesbild och behov av utbildning/stöd. Utbildningarna 

har varit inriktade på kunskap om covid-19, användande av skyddsutrustning allmänt 

och i vårdsituationer, hygienutbildning och utbildning i skyddsutrustning vid covid-19. 

Utbildning, information, konsultation och råd i frågor gällande exempelvis smittspårning 

och provtagning Covid-19 har erbjudits och genomförts  med vårdhygien, smittskydd. 

Digital utbildning och information till hygienombud av hygiensköterska från Vårdhygien. 

Vid dessa träffar diskuteras och informeras det om olika hygienfrågor, nyheter inom 

området presenteras och utbildning ges inom aktuellt och/eller önskat område. 

Vårdhygien fungerar också som ett stöd för medicinskt ansvarig sjuksköterska vid 

exempelvis utbrott av gastroenterit (magsjuka) eller vid andra frågeställningar kring 

smittskydd och hygien. 

Analys: Samarbetet med vårdhygien är väl fungerande och de ger ett stort stöd vid 

frågeställningar av olika slag till MAS. Utbildning till bland annat hygienombud har 
kunnat genomföras digitalt och utbildningen fokuserade på aktuella och efterfrågade 

områden. 

3.4 Dokumentation 

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet 

att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende 

patientens vård och behandling. Såväl planering, genomförande som utvärdering av 

vården måste finnas dokumenterad i patientjournalen. 

I patientdatalagen (SFS 2008:355) och i socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14)  

om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården regeras bland annat 

vad en patientjournal ska innehålla och hur den ska utformas. Dokumentationen av 

patientuppgifter ska så långt det är möjligt ske med hjälp av nationellt fastställda 
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begrepp och termer, klassifikationer och övrigt kodverk (ICF står för klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). 

Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården måste finnas dokumenterad i 

patientjournal. Även råd via telefon ska dokumenteras och viktig information som 

lämnats till patient och/eller närstående ska finnas beskriven i dokumentationen. 

Patientdatalagen (2008:355) anger att all legitimerad personal och den personal som 

har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar 

för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling. 

Journalföringsplikten följer med professionen. Men även annan personal registrerar 

hälso- och sjukvårdsåtgärder de utfört. 

Från januari 2019 ska statistik lämnas till socialstyrelsen på åtgärdskoder (KVÅ), en 

åtgärdskod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och 

sjukvård. Klassifikation av vårdåtgärder är obligatoriska att rapportera till 

Socialstyrelsen och föreskrift (HSLF-FS 2017:67) innebär att kommunerna ska 

komplettera de patientuppgifter de i dag lämnar till Socialstyrelsen med nya uppgifter 

om vårdåtgärder som vidtagits (utförts) av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal där 

kommunen är vårdgivare. 

Loggningar 

Kontroller görs av personal som har behörighet till verksamhetssystem som 

omvårdnadsförvaltningen använder sig av. Loggningen syftar till att spåra eventuella 

intrång i journaler. Stickprovskontroller genomförs och genom slumpvis valda 

användare granskas bland annat vilka som haft tillgång till journaler och om vårdrelation 

finns. Inga otillåtna intrång har uppmärksammats under 2020. 

Journalgranskning 

Journalgranskningar av Hälso- och sjukvårdsdokumentation har genomförts utifrån 

olika granskningar och mätningar. 

Granskning av journaldokumentation enligt ICF genomfördes under året av 

sjuksköterska, arbetsterapeut och MAS. 

Målet med granskningar är att säkerställa dokumentationen, finna förbättringsområden 

samt kvalitetsutveckling. Syftet är att tillförsäkra patienten en god vård. 

Tillvägagångssätt och struktur för granskningen utfördes dels utifrån granskningsmall 

och enligt valda kriterier. Urval av journaler genomfördes i alfabetisk ordning. 

Dokumentation av hälsoärenden i journalen granskades. Anteckningar utförda av 

sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast granskades. 

Det framkom både goda exempel och förbättringsområden vid granskningen. 

Sammanfattning på goda exempel som framkom var: 

- utförd dokumentation enlig KVÅ (KVÅ= klassifikation av vårdåtgärder) 

- kontaktuppgifter till närstående var dokumenterade. 

- Frågeställningar korrekt dokumenterade. 

- Bra språk i journalen, löpande dokumenterat. 

- Korrekt dokumentation av utförda kompletteringar. 

- Sjuksköterska och rehab (sjukgymnast och arbetsterapeut) dokumenterar i sin 

utredning och behandling inom samma hälsoärende. 

- Påbörjad dokumentation av ex planerad uppföljning saknar fortsättning i 
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dokumentation, det finns ingen uppföljning dokumenterad. 

Granskning av dokumentation görs slumpmässigt av MAS och förbättringsområden 

som framkommer används som lärande exempel. 

Granskning av antal upprättade medicinska vårdplaner 

I oktober 2021 genomfördes den årliga punktmätning av hur stor andel av patienterna 

med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser som hade en dokumenterad medicinsk 

vårdplan upprättad. 

Vid tidpunkten för mätningen 2021 (18 oktober) var 216  personer med kommunal 

Hälso-och sjukvård. Av dessa hade 121 patienter en medicinsk vårdplan upprättad. 

(Antal med vårdplaner 2020 var 130 och antal personer var 246). 

Analys 

Ett fortsatt arbete med utbildning, stöd, struktur för dokumentation är en förutsättning 

för en tydlig och säker dokumentation. Det kommer att behövas ytterligare tid och 

resurser  för att ge fortsatt och förbättrad kunskap om dokumentation och ansvar för 

korrekt dokumentation enlig regelverk och rutiner. 

Dokumentationsgruppen är delaktiga vid journalgranskning, är ett viktigt stöd vid 

dokumentation och utbildning för legitimerad personal. Vägledande dokument och 

guider för dokumentation enligt ICF revideras.  Det finns ett fortsatt behov av stöd 

från dokumentationsgruppen. 

Statistik som rapporteras till socialstyrelsen varje månad har ställt ökade krav på 

dokumentation och uppdatering av kod-system i verksamhetssystemet (Magna Cura). 

Denna uppgift innebar delvis ett nytt arbetssätt som tagit tid och resurser, en anledning 

till detta är att nuvarande verksamhetssystem inte är anpassat/möjligt till vidare 

utveckling. 

Utbildning genomförs av dokumentationsgrupp till legitimerad personal. 

Förbättringsområden som framkommer vid granskningar ingår i utbildningen samt 

struktur och nyheter för dokumentation. Utbildning är av stort värde för korrekt och 

tydlig dokumentation enligt lagar och förordningar. 

3.5 Läkemedelshantering 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmäna råd (HSLF-FS 2017:37) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska tillämpas på verksamhet som omfattas 

av: Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Tandvårdslagen (SFS 1985:125), 
Vaccinationsverksamhet. Det är Socialstyrelsen som skriver föreskrifter om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) genomför tillsyn utifrån Socialstyrelsens föreskrifter samt övervakar hur 

läkemedel används i vården. 

Med läkemedelshantering avses ordination, iordningsställande, administrering, 

rekvisition, kontroll och förvaring av läkemedel. 

Det finns framtagna riktlinjer och rutiner för hantering av läkemedel, både 

gemensamma inom VG-region, Vårdsamverkan Skaraborg, för Skaraborgs kommuner 

och lokala för kommunens hälso- och sjukvård. De gäller till exempel beställning av 

läkemedel, hantering av läkemedel, kontroller av läkemedel, signeringslistor för 

kontroll av läkemedel och för kontroll inför återlämnande av kasserade läkemedel till 

apotek. 

Hantering av läkemedel och transporter av läkemedel regleras genom avtal. 
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3.6 Vaccination 

Rekommendationer kring vaccinationer upprättas av Folkhälsomyndigheten. Västra 
Götaland upprättar rutin och vaccinationsplan för regionen,  med  exempelvis vilka 

grupper som bör erbjudas vaccination, tidperiod och tidsintervall. 

Syftet med vaccinationsstrategin är att skydda grupper med ökad risk för allvarlig 

influensasjukdom och svåra följdsjukdomar som till exempel lunginflammation. 

Alla patienter med kommunal hälso- och sjukvård fick information om och erbjöds 

vaccination mot influensa. De flesta patienterna tillhör riskgruppen som 

rekommenderas influensavaccination. Vaccination är det bästa skyddet mot sjukdom. 

2021 vaccinerades boende på SÄBO med högdosvaccin mot säsongsinfluensa och 

personer i ordinärt boende med kommunal hälso- och sjukvård erbjöds vaccination 

mot säsongsinfluensa med Vaxigrip. 

Vaccinationen gavs av kommunens sjuksköterskor. 

  

Personal som arbetar nära personer som löper stor risk att bli allvarligt sjuk av 

influensan erbjöds kostnadsfri influensavaccination. 

  

I januari 2021 påbörjades vaccination för patienter på SÄBO mot covid-19. Regionens 

vaccinationsplan följdes gällande exempelvis prioriterade turordning för 

vaccinationsgrupper, ordination, hantering, beställning av vaccin. Rutiner och 

rekommendationer reviderades x flera och dos 2 gavs utifrån angivet dosintervall. 

Personal erbjöds covid-vaccination, dos 1 och dos 2 i samarbete med av VG-regionen 

upphandlad aktör. Dos 3 för personal utifrån egen tidsbokning hos aktörer för 

vaccination. 

Personal som arbetar nära personer som löper stor risk att bli allvarligt sjuk av 

influensan erbjöds kostnadsfri influensavaccination. 

3.7 Fallprevention 

Definition av fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, 

oavsett om skada inträffar eller inte. 

Evidens finns för att fallprevention ger effekt i äldreomsorgen. 

Generella multifaktoriella åtgärder är basen för att skapa en patiensäker miljö men 

också att individanpassa insatserna efter den enskilda patientens behov. För 

fallförebyggande åtgärder behövs både teambaserat, multiprofessionellt och 

individanpassad fallprevention med utgångspunkt från personens behov. 

Ett bra sätt att förebygga fall för äldre är med fysisk träning. Det minskar risken för 

såväl fall som för fraktur. Andra viktiga förebyggande faktorer för fall är 

omgivningsanpassning, behandling av benskörhet, regelbundna läkemedelsgenomgångar 

och synundersökningar. 

Rehabenhetens sjukgymnaster och arbetsterapeuter ger information och utbildning i 

fallförebyggande insatser. 

Vid SÄBO-enheterna genomförs regelbundet teamträffar där fler professioner deltar. 

De olika yrkesgrupperna har en gemensam strävan av att förebygga fall. 

44



Social- och omvårdnadsnämnd, Patientsäkerhetsberättelse 14(35) 

Analys 

Teamträffar med fler yrkeskategorier är en viktig del för att förebygga fall och risk för 

fall. Att tillsammans tänka och arbeta preventivt för varje enskild patient är viktigt för 

patientens säkerhet. Att som personal ha kompetens och kunskap ger goda 

förutsättningar till att tänka förebyggande utifrån sina egna och sina kollegors 

kunskaper och professioner. 

För personal inom verksamheterna finns det möjlighet till instruktion och utbildning i 

hantering av hjälpmedel. Det är viktigt att de olika hjälpmedel som finns för att 

förebygga fall används rätt och säkert utifrån instruktion/ordination. 
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4 Samverkan för att förebygga 

vårdskador 
Anvisning 

 

Skriv en kort text om framtiden för er verksamhet och nämnd. 

En del av patientsäkerhetsarbetet handlar om hur vårdgivaren/social- och 

omvårdnadsnämndens/kommunen samverkar med andra vårdgivare. Samverkan 

regleras i diverse samverkansdokument. 

• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och 

sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 

Götaland. 

 

• Samordnad vårdplanering, rutin vid samordnad vårdplanering. 

 

• Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra 

boendeformer än ordinärt boende . 

 

• Vägledning Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 

Västra Götaland. 

 

• Genomförandet av medicinska vårdplaner kan förbättras. 

Genom samverkan närvård i Västra Gätalandregionen och kommunerna i Skaraborg 

har det arbetats fram både en struktur för samverkan liksom ett antal stödjande och 

styrande dokument i samma syfte. 

Samverkansriktlinjer har arbetats fram för att stödja processen gällande trygg och 

effektiv hemgång. 

Vårdskador kan också förebyggas genom att arbeta strukturerat med 

avvikelsehantering. Förvaltningen hanterar interna och externa avvikelser. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter SFS 

2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt 

Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet och 

en del i det är att rapportera risker för vårdskador och händelser som medfört eller 

kunnat medföra en vårdskada. För att arbeta systematiskt med rapportering av 

händelser och avvikelsehanteringen registreras de i avvikelsemodul i Magna Cura. 

Interna avvikelser hanteras framförallt på enhetsnivå, och utreds i det 

team/arbetsgrupp händelsen inträffat. Den kan också hanteras över enhetsgränser 

beroende på vem/vilka som varit involverade. En intern avvikelse avslutas efter att 

planerade åtgärder har följts upp. 

Är det allvarliga händelser rapporteras det skyndsamt även till MAS, som genomför en 

händelseanalys och utreder samt gör en Lex Maria anmälan då det är aktuellt. Vård- 

och omsorgsnämnden informeras vid en Lex Maria anmälan. 

Utsedda kontaktpersoner finns hos varje vårdgivare. 

Externa avvikelser hanteras enligt en framtagen rutin i Vårdsamverkan Skaraborg 
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mellan huvudmän eller annan utförare av vården. Framför allt hanteras avvikelser 

mellan sjukhuset, vårdcentral och kommun, men också avvikelser till färdtjänst, 

ambulansverksamheten och tandvård förekommer. 

Avvikelserna redovisas kontinuerligt i olika samverkansgrupper. Från 2021 registreras 

externa avvikelser i samverkan i Med Contro Pro. Under 2021 har ingen analys 

genomförts i samverkan kring avvikelser då kommunerna kommit olika långt i att 

registrera i systemet. Viss del av rapportering sker enligt tidigare rutin (dokument 

rapporteras via post av kommuner till extern handläggare för utredning). 

4.1 Samverkan med regionen 

Samverkan finns mellan regionen och kommunen. 

Inom vårdsamverkan Skaraborg finns flertalet samverkansgrupper. 

Vårdsamverkans syfte är att stärka samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och den 

kommunala vård- och omsorgen för att tillförsäkra vårdtagaren en god och säker vård. 

Ett av områdena är patientsäkerhet, med samverkan och samarbete kríng 

avvikelsehantering. 

Ett annat område är Mobil Närvård: 

• Mobilt närsjukvårdsteam 

• Mobilt palliativt team 

• Mobil hemsjukvårdsläkare 

4.1.1 Mobil Närsjukvård 

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt utsatt grupp. 

Målgrupp för mobil närvård är multisjuka äldre i ordinärt boende, som är inskrivna i 

kommunal hälso- och sjukvård. Syftet med mobila team är att skapa en ökad upplevelse 

av trygghet och nöjdhet. Ökad självständigheten för patienten, samt förebygga 

återkommande sjukhusinläggningar. Vården ges i hemmet och utgår från individens 

behov. 

Det mobila närsjukvårdsteamet södra Skaraborg består av läkare och 

sjuksköterskor från länssjukvården. Teamet utgår från Skaraborgs sjukshus (SkaS) och 

har som geografiskt område Skövde, Falköping och Tidaholm. 

Det palliativa teamet fungerar som en länk mellan vården på sjukhuset och vården i 

hemmet eller i annat boende. Teamet är för patienter med en allvarlig sjukdom som 

inte längre är möjlig att bota. Det är ett nära samarbete med kommunens hemsjukvård 

och hemtjänst. 

Mobil hemsjukvårdsläkare har sin organisatoriska hemvist i primärvården. Patienter 

som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård erbjuds detta. 

Analys: Målet är att  uppnå en god sammanhållen nära vård utan onödiga 

sjukhusvistelser. Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt 

utsatt grupp, ofta med insatser från fler än en huvudman. För dessa personer är det 

extra viktigt att samordningen mellan vårdgivare fungerar samt att någon tar ett 

helhetsansvar så att individen inte faller mellan stolarna. För att nå dit är samarbete 

och samverkan viktig och det finns idag uppföljande träffar med de olika teamen som 

ger goda förutsättningar för att uppnå gemensamma mål och god vård. 
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4.1.2 Oplanerade akuta transporter 

Definition av oplanerad transport är: att i anslutning till en akut händelse beslutas att 
patienten behöver åka till sjukhusets akutmottagning. 

Syftet med mätningen oplanerade akuta transporter är att få ett underlag för analys i 

varje separat kommun liksom på Skaraborgsnivå. Underlaget används för analys av de 

oplanerade transporterna som sker från den kommunala verksamheten. 

Målet med mätningen är att patienten vårdas på rätt vårdnivå. 

Mätning genomförs en gång/år, under 8 veckor, och det är kommunens sjuksköterskor 

som registrerar uppgifterna på fastställd blankett. Mätningen 2021 genomfördes mellan 

25 januari och 21 mars. 

I mätningen 2021 har inte Essunga, Grästorp och Vara deltagit. 

I Skaraborg har 2,6 % av kommuninvånarna kommunal hälso- och sjukvård (exklusive 

Essunga, Grästorp och Vara). 2020, 2,8 %. 

Av dessa gjorde 9,8 % en oplanerad akut transport till sjukhus under mätperioden 

(2020, 7,7 %). 

• Hjärta- kärlfunktion, immunsystem  och andningsfunktion 

• Frakturmisstanke 

• Försämrat allmäntillstånd 

• Sinnesfunktion/smärta 

Vid mätning 2021 var det i Skaraborg 617 patienter från Skaraborgs med 

akut oplanerad transport till sjukhus.  

I Tidaholm var det under denna mätperiod 28 akuta oplanerade transporter till 

sjukhus. 

Samarbete mellan olika professioner, läkarkontakt, team (mobila team) samt 

upprättade medicinska vårdplaner är till god hjälp och stöd vid ställningstagande och 

bedömning om akut oplanerad transport till sjukhus. 

Antalet oplanerade akuta transporter 

  2021 2020 2019 

Antalet transporter 

totalt 

617 585 632 

Antalet vårddagar ingick inte i mätningen 2261 2251 

Antalet kommuner 12 15 15 

Antal akut oplanerade 

transporter Tidaholm 

28 16 34 

418 av 617 (68 %) patienterna blev inlagda på sjukhus 

Antal vårdagar har inte sammanställts i mätningen 2021. Frågeställningen ändrades till 

om patient blev inlagd på sjukhus. 

4.1.3 Särskilt tandvårdsstöd 

 
Särskilt tandvårdstöd kan ges till personer i vissa utsatta grupper som behöver 

tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis 

vara personer med stort behov av omvårdnad (och/eller personer med vissa 
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sjukdomar eller funktionsnedsättning). 

Folktandvården ansvarar för uppsökande verksamhet, fri munhälsobedömning för 

personer som tackat ja till detta och för årlig utbildning om allmän munhälsovård till 

kommunens vårdpersonal. 

Kommunen ska samverka för att den uppsökande verksamheten ska fungera. 

Antal personer 2021 med utfärdade tandvårdsintyg var 266 stycken (2020 var det 270 

och 2019 utfärdades 234 intyg). 

De 266 tandvårdsintygen var fördelat på:  Äldreboende 124 intyg och LSS/Enskilt 

boende 142 intyg. 

Antal utförda munhälsobedömningar är totalt 200 (140 stycken år 2020). 

Fördelat på: Äldreboende 129 bedömningar och LSS/Enskilt boende 71 bedömningar. 

Utbildning till vård- och omsorgspersonal erbjuds utföras av tandvårdsenheten. Under 

2021 genomfördes ingen utbildning till vård- och omsorgspandemin. 

Avvikelser till kommunen under 2021 var 5 stycken. Det är avvikelser som kommunen 

har åtgärdat. De gällde personer som var registrerade för att tacka JA till årlig 

munhälsobedömning och sedan ångrat val till att inte vilja ha denna bedömning, eller ej 

varit anträffbara vid besöket, haft felregistrerad adress. 

4.2 Samverkan Närhälsan 

Samverkan med Närhälsan och kommunen regleras av Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande underavtal. 

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna har ett ramavtal för läkarinsatser 

som utförs inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Vårdcentral Närhälsan Tidaholm har ansvaret för läkarinsatser för kommunens 

patienter med kommunal hälso- och sjukvård. 

Omvårdnadsavdelningen har tillsammans med Närhälsan upprättat samverkansavtal för 

att säkerställa läkarmedverkan. 

Samverkansträffar hålls regelbundet, fyra tillfällen/år. 

Närhälsan Tidaholm har haft vissa svårigheter att leva upp till överenskommelsen i 

gällande avtal på grund av läkarbrist, vilket bl.a. inneburit uteblivna ronder, ändrade 

rondtider, och mindre antal timmar för rond. 

Planerade ronder har delvis utförts digitalt och via telefon, på grund av pågående 

pandemi covid-19. 

Under 2021 har det varit ökad dialog och samverkan med Närhälsan kring covid-19. 

Exempelvis ordinationer vid provtagning patienter och brukare med symtom på covid-

19, smittspårningar, rutiner, medicinska dokument, planering covid-vaccinationer. 

Analys: Det är en god och väl fungerande samverkan med Närhälsan Tidaholm med 

regelbundna samverkansträffar. Under 2021 har det goda samarbetet förstärkts. 

Hemsjukvårdsläkare från Närhälsan Tidaholm fungerar bra. Närheten till 

hemsjukvårdsläkare ger goda förutsättningar för sjuksköterskorna att ex. planera inför 

rond med hembesök, medicinska vårdplaner och uppföljningar. 

Den pågående pandemi covid-19 påverkade planering och genomförande av hembesök, 

undersökningar, medicinsk behandling och uppföljning, och att planera och genomföra 
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medicinska vårdplaner i samma utsträckning som tidigare. Alternativa arbetssätt, 

prioriteringar och lösningar har fått användas för att ge en god medicinsk vård och 

behandling. 

Det finns ett gemensamt ansvar för att förbättra och planera upprättandet av 

medicinsk vårdplan och det har blivit förbättring och ökat antal utförda planer under 

2021. 

Vid ändrade och inställda rondtider ökar behovet av konsultation och medicinsk 

bedömning/undersökning av läkare för patienter. Det innebär också att vid 

nästkommande rond finns ett ökat behov av läkarinsatser, bedömningar, behandlingar  

som inte utfördes vid det inställda rondtillfället. 

4.3 Samverkan med patienter och närstående 

Samverkan med patienter och närstående är betydelsefullt för att de ska känna 

trygghet och delaktighet i vården. 

Vid de tillfällen det framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska haft 

kontakt via telefon och möjlighet till uppföljande telefonkontakt har erbjudits och 

genomförts. 

Synpunkter och frågor som inkommit gällande patientsäkerhet har återkopplats. 

Vid arbetet med kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD ges möjlighet till 

delaktighet för den enskilde och eventuellt närstående. 

Vid upprättande av medicinsk vårdplan är målsättningen delaktighet för den enskilde 

och närstående. 

Vid samordnad individuell vårdplanering (SIP) ska samverkan ske tillsammans med den 

enskilde och eventuellt närstående utifrån den enskildes mål och behov av att planera 

framtida vård och behandling. 
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5 Systematiskt förbättringsarbete 
Anvisning 

 

Enligt socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete ska verksamheten fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan 

verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det systematiska 

förbättringsarbetet handlar om att kunna beskriva processer, aktiviteter, rutiner, 

samverkan, riskanalyser, egenkontroll, avvikelser och åtgärder som förbättrar 

verksamhetens processer och rutiner. 

För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra den kommunala hälso- och sjukvården 

krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. I förbättringsarbetet ingår att 

arbeta förebyggande med åtgärder såsom riskanalyser för att kunna förhindra 

vårdskador och andra avvikelser. Att egenkontroller genomförs för att kontrollera 

patientsäkerheten. Om den kommunala hälso- och sjukvården inte når upp till de krav 

och mål som finns i föreskrifter och lagar föreligger en avvikelse som ska åtgärdas, dels 

ska processer och rutiner ses över så att det inträffade inte händer igen. Därigenom 

uppnås en systematik och fortlöpande utveckling av patientsäkerheten. 

5.1 Riskanalyser 

Anvisning 

 

Beskriv hur verksamheten arbetat med att identifiera händelser som skulle kunna 

inträffa och som gör att enhetera inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i 

lagar och andra föreskrifter. Att göra riskanalyser innebär att uppskatta 

sannorlikheten för att en händelse skulle kunna inträffa samt beskriva vilka negativa 

konsekvenser som skulle kunna inträffa. 

Riskanalys används för att identifiera risker i verksamheten. Syftet med en riskanalys är 

att finna orsaker till risker och att eliminera, reducera eller hålla dessa under kontroll. 

Att arbeta med att göra riskanalyser innebär ett proaktivt förhållningssätt (innan något 

har inträffat) och en beredskap för att minimera oönskade händelser i verksamheten. 

Riskanalys används också för att gemensamt i vårdsamverkan analysera händelser som 

rapporterats som avvikelse. 

Riskanalys används för att identifiera risker i verksamheten. Syftet med en riskanalys är 

att finna orsaker till risker och att eliminera, reducera eller hålla dessa under kontroll. 

Att arbeta med att göra riskanalyser innebär ett proaktivt förhållningssätt (innan något 

har inträffat) och en beredskap för att minimera oönskade händelser i verksamheten. 

Riskanalys används också för att gemensamt i vårdsamverkan analysera händelser som 

rapporterats som avvikelse. 

51



Social- och omvårdnadsnämnd, Patientsäkerhetsberättelse 21(35) 

5.2 Egenkontroll 

Anvisning 

 

Egenkontroll handlar om att systematiskt följa upp och utvärdera verksamhetens 

resultat. Beskriva hur verksamheten arbetar för att kontrollera att enheterna bedrivs 

enligt de processer och rutiner som finns framtagna i verksamheten och i 

ledningssystemet. Egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning 

som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Egenkontroll/granskning/mätning för ökad patientsäkerhet: 

• Granskningar av utförda registreringar i kvalitetsregister:  Senior Alert, Svenska 

Palliativregistret och BPSD registret. 

• Mätning av antal oplanerade akuta transporter 

• Mätning av antal patienter inskrivna i hemsjukvård med läkemedelsövertag 

• Mätning av antal medicinska vårdplaner 

• Granskning av vårdplaneringar via SAMSA 

• Sammanställning av avvikelserapportering internt 

• Sammanställning av avvikelsrapportering i samverkan med VG-region 

• Uppföljning av patientnämndsärenden 

• Sammanställning av antal utbildningstillfällen och deltagare i grundläggande 

läkemedelshantering inför delegering 

• Webbutbildning allmän palliativ omvårdnad 

• Uppföljning och fortsatt planering för webbutbildning i läkemedelshantering 

inför delegering 

• Mätning antal korrekta läkemedelsordinationer vid utskrivning från sjukhus 

• Granskning av dokumentation 

• Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 

• Kvalitetsgranskning av spol- och diskdesinfektorer 

  

Mätning "mål och mått" genomförs i Skaraborgs kommuner under 2 veckor i oktober. 

Antal patienter med kommunal hälso- och sjukvård i Tidaholm med upprättad 

medicinsk vårdplan 121 personer (antalet för 2020 var 138). 

(Patienter tillhörande LSS och socialpsykiatri har inte medicinsk vårdplan) 

  

Mätning andel korrekta läkemedelslistor hos personer som tas emot av 

sjuksköterska i kommunen efter vårdperiod på sjukhus genomfördes under oktober 
2020. Måltalet för korrekta läkemedelslistor vid utskrivning är 100 % (mål framtaget i 

Vårdsamverkan Skaraborg). 

Tidaholm hade under mätperioden (två veckor) 9 patienter (år 2020 var antalet 12) 

som skrivits ut från sjukhus, 7 av 9 patienter hade läkemedelslista med sig. 

När patient kommer hem från sjukhus utan korrekt läkemedelslista görs enligt rutin 

avvikelse till berörd enhet. Det följs upp, analyseras internt och externt i samverkan, 

avvikelsegrupp för avvikelser samt patientsäkerhetsgrupp där representanter från 

kommuner och VGR ingår. 
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Kvalitetsgranskning  av läkemedelshantering 

Extern apoteksgranskning genomfördes november 2021.  Avtal för extern granskning 

är förlängt och gäller för kommande granskning. 

En apoteksgranskning innebär bl.a. att befintliga riktlinjer, rutiner, generell 

ordinationshandling granskas av apotekaren. Det kontrolleras att det finns dokument 

med namngivna ansvariga sjuksköterskor för kontroll av narkotiska läkemedel, aktuella 

signeringslistor för signering av givna läkemedel och läkemedelskontroller. Det 

kontrolleras att dokument och listor är korrekt ifyllda och signerade. Efter samtalet 

görs granskning i slumpvis utvalda medicinskåp hos patienter och i 

läkemedelsförråd/skåp på enheterna där läkemedlen förvaras. Ordinationsunderlag och 

olika listor med signeringar granskas. Det kan vara signeringslistor för ordinerade och 

givna läkemedel och läkemedel med vidbehovsordination. Några av kontrollerna som 

utförs är om det finns en korrekt läkemedelslista tillsammans med läkemedlen i 

medicinskåpet inne hos patienten, läkemedlens beredningsrum kontrolleras, hur är 

förvaringen av läkemedlen, finns kylskåp för förvaring, kontrolleras temperaturen, följs 

de kontrollerande rutinerna och  hur är dokumentation av kontroller och signeringar 

på kontroller som ska genomföras. 

Sammanfattning av extern kvalitetsgranskning läkemedelshantering 

- Kvalitetsgranskningen av läkemedelshanteringen bygger på Socialstyrelsens 

föreskrifter för läkemedelshantering HSLF-FS 2017:37. 

- Granskningen omfattade en diskussion kring läkemedelsrutiner, ansvarsfördelning och 

det praktiska arbetet med läkemedel. 

- Förvaringen av patientbundna läkemedel i anslutning till expeditionen, basförråd 

(KAF) granskades samt några läkemedelsskåp hos patienterna på de olika 

avdelningarna. Vi tittade på förvaring, ordinationshandlingar, signeringslistor, 

narkotikaförbrukningsjournaler mm. 

- Det råder god ordning och granskare upplever att det finns ett stort intresse av att 

arbeta med kvalitetshöjande arbete. 

- De förbättringsförslag som identifierades finns upptagna i åtgärdsplaner för respektive 

granskad enhet. 

- Enheten utser ansvarig för uppföljning och sätter tidplan. 

- Föregående års åtgärdsplan och förbättringsförslag följs upp med granskare vid 

nästkommande granskning. 

  

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen i kommunalt 

akutläkemedelsförråd (KAF) 

Enligt gällande föreskrift (HSLF-FS 2017:37) ska hanteringen av läkemedel systematiskt 

följas upp genom regelbunden extern kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen av 

läkemedel i kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) genomförs dels med hjälp av en 

webbaserad enkät, dels genom att MAS utför egenkontroll med hjälp av en 

standardiserad checklista. Enkäten och checklistan tas fram och fastställs av 

"Samverkansgrupp läkemedel: Region-Kommun". 

Områden som lyfts fram är temperaturkontroll för förvaring av läkemedel, hantering 

och kontroll av narkotikaklassade läkemedel, kassation av läkemedel, 

ordinationsunderlag från ordinatören. 

Intern kontroll och granskning av läkemedelshantering genomförs och utvärderas 

enligt riktlinje och rutin. 
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Analys:  

Ett fortsatt arbete med egenkontroller i form av granskningar och mätningar är en 

viktig del för att kvalitetsgranska och utvärdera hanteringen av läkemedel. Granskning 

visar vad som fungerar bra, vad som behöver förbättras och utvecklingsområden. Syftet 

är att ge patienten god vård, analysera och förbättra vårt eget patientsäkerhetsarbete. 

I socialstyrelsen (HSLF-FS 2017:37) regleras hantering av läkemedel  samt 

verksamhetens ansvar om utförande av extern granskning av läkemedel. Det uppnås 

genom apotekets kvalitetsgranskning och av Regionens kontroll av Kommunala 

akutläkemedelsförråd (KAF). 

Interna kontroller av läkemedelshantering genomförs enligt rutin. 

5.2.1 Kvalitetssäkring av desinfektorer 

Det genomförs årligen kontroll och kvalitetssäkring av kommunens desinfektorer. I 

avtalet för extern kvalitetsgranskning ingår också uppgradering av maskiner, 

dokumentation och personalinformation samt förebyggande underhåll av maskinerna. 

Kvalitetssäkringen 2021 omfattade 24 maskiner som har kvalitetssäkrats enligt 

konceptet ”Höggradigt rent”, som innebär att funktionerna i maskinens program 

uppfylls. 23 maskiner godkändes, vissa efter mindre reparationer och justeringar. 

Kommentar från granskaren för genomförd granskning 2021: 

• Resultatet har redovisats med protokoll och finns också vid varje maskin 

• Kvalité och maskinstatus på alla desinfektorerna är nu bra och går rätt i 

programcykeln 

• Sköljrummens hygienstatus är mycket god och maskinerna välskötta och 

föredömligt använda i hela kommunen vilket har stor betydelse för vårdtagare 

och personal. 

• En mycket positiv attityd till kvalitetssäkring bland personalen. 

• Egenkontrollerna på vårdavdelningarna fungerar, kontrollarbetet är gjort på bra 

sätt. Dokumentationen har missats någon gång som åtgärdats muntligen för 

tillgänglig personal. 

5.2.2 Medicintekniska produkter  

Medicintekniska produkter är både hjälpmedel och riskområden inom vård och 

omsorg. 

I den kommunala verksamheten används flertalet medicintekniska produkter av olika 

typer. Till exempel överflyttningshjälpmedel, rullatorer, tryckavlastande dynor och 

madrasser, personliftar, duschstolar, saturationsmätare och bladderscan. 

Vissa förskrivs enskilt och andra utgör grundutrustning. 

En förutsättning för god och säker vård är att alla dessa produkter används på det sätt 

de är avsedda för. 

Kontroll av hjälpmedel utförs enligt rekommendation i hjälpmedelshandboken och/eller 

tillverkares instruktioner. 

Ockulär kontroll utförs inför varje användande av den som använder hjälpmedlet eller 

den medicintekniska produkten. Om fel upptäcks ska det rapporteras och åtgärdas. 

I samverkan med medicintekniska enheten vid SkaS Skövde genomförs årligen kontroll 
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och service av blodtrycksmanschetter. 

Andra medicintekniska produkter kontrolleras enligt tillverkarens rekommendationer. 

5.2.3 Nationella kvalitetsregister 

I Sverige finns flera nationella kvalitetsregister med personbundna uppgifter inom 

specifika områden i hälso- och sjukvården. De används bland annat för 

förbättringsarbete och uppföljning samt för forskning. 

Svenska Palliativregistret 

Svenska Palliativregistret är till för alla som vårdar människor i livets slut. Sista veckan i 

livet beskrivs genom att personalen som vårdat den avlidne besvarar ett trettiotal 

frågor. Syftet med registret är att förbättra vården i livets slutskede genom att på 

patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets 

slutskede. Målet är att den som avlider i en av sjukvården förväntad död skall känna 

trygghet, med god vård och omsorg oavsett diagnos. 

Svenska Palliativregistret 2021 2020 

Antalet avlidna inom kommunens hälso- 

och sjukvård 

60 63 

Antal avlidna inom kommunens Hälso- och sjukvård 2021 

Nedan ses kvalitetsindikatorer för palliativ vård i livets slut 2021. 

Spindeldiagrammet visar vilka indikatorer som registreras i registret. 

Några av parametrarna som valts att arbeta extra med är "smärtskattning" och 

"munhälsobedömning". 

Målet är fortsatt målinriktat arbete med registrering och tydliggöra vad som åsyftas 

med frågorna vid registrering inom valda områden. Det är angeläget att fortsätta arbeta 

med samtliga områden. Information, utbildning, en god dialog om vad som menas med 

respektive parameter behövs inför registrering. 

Genom användandet av registret stöds ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

Spindeldiagrammet nedan visar kvalitetsindikatorer för palliativ vård 2021 
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Nedan ses kvalitetesindikatorer för palliativ vård 2020 - (för jämförelse med 

spindeldiagram för 2021 ovan). 
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Analys: Bättre resultat 2021 jämfört mot 2020. Det är fortsatt angeläget att arbeta med 

tydliggörande vad som åsyftas med frågorna vid registrering och fortsatt förbättra 

arbetet med indikatorerna i spindeldiagrammets samtliga områden. 

Senior Alert 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som i första hand vänder sig till äldre 

personer. Övergripande mål med Senior Alert är att förebygga skador och främja hälsa 

hos äldre personer. Riskbedömningar, planerade och vidtagna åtgärder, fall, 

undernäring, trycksår och munhälsa registreras. 

Vårdprevention innebär att skador i vården ska undvikas och att alla patienter ska 

kunna garanteras en säker och lika vård. För att uppnå detta behövs ett förebyggande 

arbetssätt som är präglat av struktur, systematik och med synliggjorda resultat. I den 

processen ingår att göra riskbedömningar och att sätta in åtgärder. 

Vid implementering av Senior Alert var målet att 90 % av alla äldre på särskilt boende 

ska ha riskbedömning i Senior Alert. I Tidaholms kommun har det målet för 2021 

delvis uppnåtts (beroende av olika antal registreringar/enhet).  

Antalet riskbedömningar med risk var 228 stycken. 

Senior Alert 2021 2020 

Antal riskbedömningar med 

risk 

206 av 228 = 90 % 234 av 263 = 89 % 

Antal åtgärdsplaner vid risk 197 av 228 = 86 % 221 av 234 = 94% 

Utförda åtgärder med risk 134 av 228 = 59 % 140 av 209 = 67 % 

I tabellen redovisas antalet riskbedömningar, antal åtgärdsplaner och antal utförda åtgärder. 
Varje unik person kan ha fler riskbedömningar, planer och åtgärder. 
Antal unika personer är 155 stycken. 

BPSD 

Syftet med registret för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) är 

att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett 

likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. I registret sker 

kartläggningar av frekvens och allvarlighetsgrad av symtom, aktuella 

läkemedelsbehandlingar, checklista för tänkbara orsaker gällande basala 

omvårdnadsåtgärder. Utifrån detta skapas aktuella omvårdnadsåtgärder som tillförs 

personens omvårdnadsplan/genomförandeplanen och individuella plan. 

Genom att arbeta aktivt med BPSD-registret ökar livskvalitén för personer med 

demenssjukdom. Vårdtyngden tydliggörs vilket bidrar till en fortsatt 

verksamhetsutveckling. En av fördelarna att arbeta med registret är att personal får en 

tydligare, mer genomtänkt struktur att arbeta efter. 

För att lyckas med personcentrerad och individanpassad omvårdnad behövs kunskap, 

både om demenssjukdomar och om personen som vårdas. 

BPSD 2021 2020 

Antal registreringar 47 58 
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Antal personer som registrerats under 2021 är 47. 
 
År 2020 var antalet 58. 

5.2.4 Kvalitetsgranskningar 

Hälso- och sjukvården kvalitetsgranskas av MAS genom exempelvis granskningar, 

kvalitetsuppföljningar, nationella mätningar och medverkan i nationella kvalitetsregister. 

MAS ansvarar för att avvikelser i vården utreds och att anmälan enligt Lex Maria sker. 

MAS har också ansvar för att samverkan och samordning med andra vårdgivare inom 

och utanför den egna verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Läkemedelshantering är en omfattande del i kommunens hälso- och sjukvård. 

Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd och läkemedelshantering är en del i att 

säkerställa den kommunala hälso- och sjukvården. 

5.3 Klagomål och synpunkter gällande kommunal 

hälso- och sjukvård 

Anvisning 

 

Beskriv hur verksamheten arbetat med att ta emot synpunkter och klagomål utifrån 

patienter, anhöriga, personal, andra vårdgivare och myndigheter. 

Inkomna klagomål och synpunkter som inkommit har återkopplats till berörda 

personer och myndigheter. De har inkommit som meddelande i mail, brev eller 

kommunens blankett för klagomål och synpunkter, eller av personal i verksamheten. 

Klagomål/synpunkter har också inkommit av anhöriga genom telefonkontakt med MAS 

och från Patientnämnden som resulterat i utredning som återkopplats och besvarats. 

Inkomna synpunkter och klagomål övergripande 

Anvisning 

 

Sammanställ de kalgomål och synpunkter som inkommit på kommunens hälso- och 

sjukvård under året. 

 

Klagomål Antal Åtgärder 

Antal inkomna klagomål 7 Utredning av klagomål, återkoppling till berörd person 

och/eller instans/myndighet. 

5.4 Rapporteringsskyldighet 

Anvisning 

 

Beskriv de brister som framkommit i samband med utredningar gällande avvikelser, 

risker för missförhållanden och missförhållanden (Lex Maria). Målet med 

avvikelsehanteringen är att alla avvikelser ska rapporteras. Fel och brister ska 
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identifieras och de risker som kan medföra skada för patienten ska förebyggas. 

All hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att rapportera vårdskador samt 

händelser som kunnat medföra vårdskador enligt patientsäkerhetslagen (PSL). En 

avvikande händelse är allt som inte stämmer med normalt eller förväntat förlopp. 

Genom att rapportera händelser kan fel och brister identifieras samtidigt som risker 

som kan medföra skada för patienten ska förebyggas. 

En avvikelse görs exempelvis när vårdtagare faller, får fel läkemedel, blir utan 

läkemedel, blir utan träning- eller omvårdnadsinsats. Det kan också handla om brist i 

bemötande, sekretess, dokumentation, information. Inom dessa områden finns 

troligtvis ett stort mörkartal. 

Avvikelser i Magnacura 

Andelen avvikelser i 

Magnacura 
2021 2020 

Fall 1224 451 

Läkemedelsavvikelser 314 357 

Utebliven rehabilitering/träning 1 4 

Medicinteknisk utrustning 8 4 

Avvikelser: "Brist i informationsöverföring sammanställs, analyseras, kategoriseras och redovisas kommunvis och på Skaraborgsnivå 
av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och i Vårdsamverkan Skaraborg, 

Analys av avvikelser under 2021 visar ökat antal rapporterade avvikelser gällande fall 

jämfört mot 2020. Från 2021 räknas samtliga enheters med i antalet. Tidigare år 

räknades antalet för Hälso- och sjukvård och då inkluderades inte personer med 

hemvård. 

Preventiva insatser är viktiga för att förebygga fall. Det är viktigt att så långt det är 

möjligt ha gjort de förebyggande insatser som är möjligt för patienten, med exempelvis 

teamsamverkan. 

Säker läkemedelshantering arbetas det kontinuerligt med och under året har 

utbildningsmaterial inför delegering reviderats. Utbildning/kompetens, 

kvalitetsgranskningar och kontroller är förutsättning för en god och säker 

läkemedelshantering. Avvikelser kring läkemedelshantering består främst av ej givna 

doser, riktlinjer och rutiner som ej följts. 

Varje persons egna ansvar är grundläggande för att förhålla sig till och arbeta enligt de 

styrdokument som är upprättade för verksamheten. 

Några av de negativa händelser/avvikelser har varit föremål för gemensam 

utredning/uppföljning i arbetsgruppen och i samverkan. 

Lex Maria 

Anvisning 

 

Beskriv de utredningar som gjorts och som har hanterats som en lex Maria. 

 

Antalet anmäningar till IVO 

ingen anmälan rapporterad till IVO 2021 
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Kompletterande text: 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, 

hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Vårdgivaren har skyldighet att utreda och anmäla händelser där någon har drabbats av 

eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada till följd av brister i säkerheten 

(Patientsäkerhetslag 201:659). 

Under 2021 har ingen Lex Maria rapporterats till IVO. 

  

Rapporterad anmälan som skickats till IVO av anhörig gällande klagomål på utförd vård 

och behandling har tagits emot och sammanställande utredning är påbörjad med 

involverade enheter. 

  

  

Granskning av medicinsk vård och behandling av personer på särskilt 

boende (SÄBO) 

Bakgrund till granskning: Den pågående pandemin har medfört och synliggjort allvarliga 

brister och risker i vården av boende på SÄBO i hela landet. Därför genomförde IVO 

tillsyn omfattande granskning och begärde av kommunerna ett gediget faktaunderlag. 

  

Granskning som genomfördes av IVO genomfördes och besvarades vid fler tillfällen 

under 2020 

Underlag med frågeställningar besvarades, initialt frågor om antal SÄBO inom 

kommunen. antal platser och avdelningar för respektive SÄBO. Antal personer som 

under efterfrågad tidsperiod varit boende på respektive säbo. 

Journaler begärdes av IVO för flertalet slumvis utvalda boende på SÄBO. 

  

  

5.5 Sammanställning och analys 

Anvisning 

 

Gör en analys utifrån vilka trender och brister som framkommit på 

patientsäkerhetsarbetet utifrån genomförda riskanalyser, egenkontroller och 

utredningar om avvikelser 

Avvikelser 

För att förebygga fall görs för patienten en rad viktiga insatser. Några exempel är 

läkemedelsöversyn (genomförs av läkare och sjuksköterska). Boendemiljön ses över 

för att uppmärksamma om det finns möjlighet att förändra miljön runt patienten, 

exempel på detta är  mattor, trösklar, om personen har bra skor, halkskydd. Om 

personen har behov av sensorlarm finns det möjlighet, det kan vara till hjälp för att 

uppmärksamma och förebygga om person t.ex. har problem med balansen, förflyttar 
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sej utan hjälp av stöd eller hjälpmedel. En annan förebyggande insats kan vara extra 

tillsyn. 

Läkemedelsavvikelser handlar främst om ej givna läkemedelsdoser. För den enskilde 

patienten innebär varje utebliven dos att hen inte får sin ordinerade behandling som 

kan ge allvarliga konsekvenser. 

Allvarligare händelser har utretts i dialog med chef, berörd personal, sjuksköterska och 

MAS. I samband med händelse kontaktades läkare, men ingen patient har behövs 

uppsöka sjukhus beroende på händelsen. 

Samverkan i avvikelserapportering 

Det har beslutats i Vårdsamverkans avvikelsegrupp att gemensamt också sammanställa 

och analysera antalet avvikelser kommunen fått till sig från Primärvård och slutenvård 

gällande sin verksamhet. Tidigare analyserade och sammanställdes enbart de avvikelser 

som skickades till annan vårdgivare. 

Avvikelser i vårdsamverkan som är ställda till SkaS 

De vanligaste orsakerna till avvikelser handlar om brister i samverkan vid 

informationsöverföring, och läkemedel, med fel i ordinationshandling eller avsaknad av 

ordination  (Apodos). 

Avvikelser ställda till Närhälsans vårdcentral är 2 stycken. De handlade om läkaransvar 

och tillgänglighet. 

Samverkan - läkarmedverkan 

Planerade rondtider med läkare som ändras och/eller uteblir gör det svårt för 

verksamheten och sjuksköterskan att planera, åtgärda och utvärdera sitt arbete och 

tillgodose patientens behov.  Det kan vara tid som är planerad för medicinsk vårdplan, 

uppföljning av tidigare ordination eller planerat/akut behov av läkarbesök. 

Samverkan kring läkarinsatser och rondtid med hemsjukvårdsläkare fungerar bra. 

Under 2021 har ronder till viss del varit digitala och viss del fysiska, beroende av 

pandemin. 

Ärenden - patientnämnden 

Under 2021 har det varit två ärenden från patientnämnden som utretts och besvarats. 

Förbättringsområden  

Resultaten av 2021 års kvalitetsarbete visar att vi under rådande pandemi arbetat  med 

kvalitetsområden men inte i samma omfattning som föregående år. 

Vi behöver bli bättre på att tänka mer riskanalytiskt, för att ytterligare förbättra 

kvalitén, omvårdnaden och patientsäkerheten. 

Några områden som prioriterades arbeta med i patientsäkerhetsarbetet under 2021 

har varit statistik för utförda omvårdnadsåtgärder som rapporteras till socialstyrelsen, 

dokumentation enligt ICF, säker läkemedelshantering och ett fortsatt arbete med 

kvalitetsgranskningar, webbutbildning för omvårdnadspersonal inför delegering. 

Under pandemin har ytterligare utbildningar genomförts digitalt kring covid-19 om 

bland annat skyddsutrustning i olika faser, såsom vid grundläggande omvårdnad för 

personer utan symtom och för personer med misstanke om och med bekräftad covid-

19. Digital utbildning/information samt webutbildning om basala hygienrutiner. 

Hygienutbildning har under 2021 genomförts digitalt till olika grupper, såsom 

omvårdnadspersonal, chefer och arbetsledare. Digitala möten har vid flertalet tillfällen 
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genomförts vid bekräftade covid-19, smittspårning tillsammans med smittskydd och 

vårdhygien. 

Genomförda granskningar och mätningars resultat finns att ta del av i denna berättelse. 

Sammanfattningsvis har statistik till socialstyrelsen blivit utförligare och tydligare under 

året, dokumentation har granskats, läkemedelshantering granskats och webutbildning 

inför delegering är pågående. 

Områden som är fortsatt prioriterade att utveckla och förbättra: 

• Avvikelserapporteringen kan ytterligare förbättras med ett gemensamt 

avvikelsesystem för Vårdsamverkan (genomförs 2021) 

• Återkoppling av avvikelser vid enheterna kan förbättras 

• Fortsätt utveckling av utbildning i läkemedelshantering 

• Förbättra uppföljande utbildning inför ny och vid förnyande av delegering 

• Regelbunden läkemedelsöversyn av läkare och sjuksköterska 

• Utvärdera rutiner utifrån förbättringsförslag kring läkemedelshantering 

• Digitala signeringslistor 
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6 Övergripande mål och strategier 
Omvårdnadsförvaltningen övergripande mål och strategier är att varje 

patient ska känna sig trygg och säker i vården som utförs i kommunen. 

Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana 

förutsättningar att en säker vård kan ges. Kvalitén i verksamheten ska 

uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar, 

författningar samt riktlinjer och rutiner som är framtagna nationellt, 

regionalt och lokalt. Kvalitetsarbetets resultat ligger till grund för att 

förbättra i verksamheten. 

  

Nedanstående områden är prioriterade i patientsäkerhetsarbetet. 

• Förbättring och revidering av riktlinjer och rutiner, som är en ständigt pågående 

process. 

• Fortsatt kompetensutveckling med fokus på utbildning i exempelvis 

läkemedelshantering inför delegering, allmän palliativ utbildning, 
utbildningsträffar för ombud inom exempelvis hygien, inkontinens, BPSD. 

• Fortsatt utveckling av arbetet med kvalitetsregistren Senior Alert, Svenska 

palliativregistret och BPSD registret. 

• Fortsatt samverkan kring utförande/kvalité av medicinsk vårdplan. 

• Kvalitetssäkra att basala hygienrutiner är kända och efterföljs. 

• Kvalitetssäkra (ICF-) dokumentationen enligt Hälso- och sjukvårdslag och 

patientdatalag. 

• Kvalitetsgranskning och kontroller av läkemedelshantering 

• Samverkan 

• Samverkan och dialog för trygg och säker utskrivning från sjukhus. 

• Dokumentation  

  

Elektroniska signeringslistor 

Med digitala signeringslistor kan signering av utförd insats göras på till exempel en 

mobil enhet eller surfplatta. Genom användandet av digitala signeringslistor är det 

möjligt att mäta och minska ledtiderna för upptäckande av avvikelser vid exempelvis 

överlämnande av läkemedel och träning. Det finns olika val att göra i systemet, som 

exempel påminnelsefunktion när läkemedelsdos ej är given, olika former av statistik 

och uppgifter. 

Omvärldsanalys visar att det ökar patientsäkerheten kring de delegerade och 

ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatserna och att det är tidsbesparande när det har 

kommit igång.  Det ger effektiviseringar för både sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal, minskad restid, moderna verktyg som exempelvis digitalt ger 

tillgång till ex läkemedelsordinationer och hantering av signeringslistor. 

Flertalet kommuner i Skaraborg har infört digitala signeringslistor som resulterat i ökad 

patientsäkerhet genom säkrare läkemedelshantering och färre avvikelser kring ej givna 

läkemedel och ej utförda träningar. Digitala signeringslistor ger också en minskad 

pappershantering då digitala signering görs digitalt. 

Planering och arbete med inför införande av digitala signeringslistor påbörjades under 

hösten 2021. 
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Välfärdsteknologi 

Genom utveckling av digitalisering kan man öka tryggheten för patienter samtidigt som 

verksamheten utvecklas. Att initialt identifiera vilka lösningar och system som finns att 

tillgå, som kan vara lämpliga förbättringsområden för verksamheten,  patienter och 

personal är en del i processen. 

Analys 

Bedömning och mål med digitala signeringslistor är ökad patientsäkerhet och 

utvecklande för verksamheten. 

Nuvarande verksamhetssystem är inom vissa områden inte optimalt att hantera och 

dokumentera i. Planering inför införande av nytt verksamhetssystem för bl.a. 

dokumentation förväntas ge säkrare, tydligare, standardiserad dokumentation enligt 

lagar, förordningar och andra styrande regelverk. 
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7 Kompetens och 

kompetensutveckling 
Kompetensutveckling och kompetensöverföring är viktigt för att ge en god och säker 

vård. 

Utöver den i text redan nämnda kompetensutveckling som är pågående och som 

planeras finns fler områden med behov av utbildning och kompetensutveckling. 

Det har inom olika områden erbjudits och genomförts webbaserade, digitala 

utbildningar  För sjuksköterskor har det under 2021 varit tillfällen med externa 

utbildare exempelvis diabetes, sårvård, palliativ vård. 

Externa utbildningar har genomförts under året har varit både i form av poängkurser 

och programutbildning vid Högskolor och Universitet.  samt kortare utbildningstillfällen 

Det är viktigt att det finns möjlighet till kompetenshöjande utbildningar och kurser, för 

patientsäkerhet,  god och säker vård och för att bibehålla och utveckla kompetens 

inom verksamheten. Det som prioriteras inom verksamheten är bl.a. 

handledarutbildning, förskrivning av inkontinensprodukter, bostadsanpassning, 

positioneringsutbildning. 

Utbildning allmän palliativ vård 

Utbildningen allmän palliativ vård för omvårdnads- och legitimerad personal. Det är 

Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) som tillhör Västra Götalandsregionen som 

på uppdrag tagit fram denna webbutbildning. Utbildningen är uppdelad i olika moment 

med tillhörande arbetsmaterial som underlag till fortsatt reflektion/diskussion. 

Målgrupp för webbutbildningen är all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med 

patienter i livets slut och deras närstående. 

Syftet med webbutbildning är att ge ökad kunskap och ökad kompetens inom följande 

områden: 

• Palliativt förhållningssätt 

• Proaktivt arbetssätt (betyder inriktat på förutsägbara framtida situationer och 

ofta på att förhindra något oönskat, t.ex. sjukdom) 

• Teamarbete 

• Symtomskattning 

• Patienter och närståendes situation 

• Minderåriga barns behov av information, råd och stöd 

Samarbete med Högskolan Skövde  

Det tidigare vfu-avtalet har omarbetats till ett nytt avtal om verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU). Avtalet reviderades under 2020- 2021 och gäller från augusti 2021. 

Det innefattar Västra Götalandsregionen, de fyra lärosätena och samtliga 49 kommuner 

i Västra Götaland. 

"Samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akademisk vårdutbildning på grund-och 

avancerad nivå”. 

Utbildning inför delegering  

Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (läkemedel) 
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ska årligen genomföra webbutbildning inom läkemedelshantering. Utbildningen är i 

olika moment och genomförs lämpligen vid ett tillfälle, inför förnyelse av delegering. 

Efter genomförd utbildning görs en tillhörande kunskapstest med diplom. 

Utbildningsträffar för personal med ansvarsområden inom exempelvis 

Inkontinens, hygien, BPSD har under året inte kunnat genomföras fysiskt. Delvis har de 

kunnat erbjudas digitalt eller i grupper med färre deltagare. 

Analys: Möjlighet till utveckling och ökad kompetens inom sitt yrkesområde/profession 

är av stort värde både för den enskilde personens utveckling, för arbetsgrupp/team och 

patienter. Att få möjlighet till ny kunskap och kompetens skapar förutsättningar för 

utveckling, god vård och patientsäkerhet. 
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1 Redovisning av avtalssamverkan 
År 2018 infördes en möjlighet i kommunallagen för kommuner att ingå avtal om att 

någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Detta kallas 

avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725, KL). 

Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. 

Av förarbetena framgår bl.a. följande (prop. 2017/18: 151 s. 59). Kravet omfattar 

samtliga samverkansavtal, såväl sådana som ingås med stöd av 9 kap. 37 § KL som avtal 

med samma innebörd som ingås med stöd av bestämmelser i speciallagstiftning. 

Rapporteringsskyldigheten innebär att styrelsen årligen måste sammanställa befintliga 

och nya samverkansavtal och rapportera dessa till fullmäktige. Syftet med 

rapporteringen är att fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som 

kommunen ingår i. 

Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika samverkansavtal ska 

återges. Informationen måste dock vara tillräckligt omfattande för att fullmäktige ska få 

en överblick över den verksamhet som bedrivs med stöd av samverkansavtal. 

Vilken verksamhet bedrivs 
Vilken kommun/region har 

avtalet ingåtts med 

Ger avtalet 

möjlighet till 

extern 

delegering 

(dvs. 

delegering till 

tjänsteperson 

utanför 

kommunen) 

Om möjligt 

med extern 

delegering, 

har det 

utnyttjats 

Familjerådgivning Falköping Nej  

Familjerätt Skövde Ja Ja 

Familjehemsrekrytering Tibro Ja Ja 

Socialjour Skövde Ja Ja 

Serveringstillstånd och tillsyn Lidköping Ja Ja 

Barnahus Skövde Nej  

Ungdomsmottagning Västra Götalandsregionen Nej  

Utväg, relationsvåld Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs samtliga kommuner 

Nej  

Personligt ombud Hjo, Tibro, Karlsborg Nej  

Medlingsverksamhet Hjo Nej  
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

BEGÄRAN OM REDOVISNING 
2022-01-19 
 
Ärendenummer 
2022/66 Samtliga nämnder 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2022 
 
I 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser om 
avtalssamverkan. Kommuner har därmed en möjlighet att ingå avtal om att 
någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
eller en annan region. Kommunstyrelsen ska årligen rapportera om 
kommunens avtalssamverkan till fullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen beslutade därför 2019-11-27 (§ 211/2019) att samtliga 
nämnder i samband med årsredovisningen ska redovisa samverksavtal enligt 
framtagen matris. Därefter rapporterar kommunstyrelsen vidare till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en rapport i Stratsys som ska 
användas av nämnderna för rapporteringen. I rapporten anges avtalen samt 
information om avtalen. Rapporten finns under planering 2022. 
 
Nämnden ska besluta om redovisningen i en särskild beslutspunkt i ärendet 
om verksamhetsberättelse. Beslutet och rapporten ska senast den 2 mars 
2022 inkomma till kommunstyrelsen. Det betyder att rapporten ska vara 
klarmarkerad i Stratsys senast samma datum.  
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 23 Beslut om uppföljning av helårsprognos efter 
januari månad 2022 
SON 2022/21 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att besluta 

godkänna upprättad helårsprognos. 

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

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

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

2022-02-02 
✓ Helårsprognos januari 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/21 

2022-02-02 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - helårsprognos januari 2022 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos. 

Ärendet 
Månadsrapport efter januari 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos januari 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2022-

02-02 
✓ Helårsprognos januari 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. 

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

2022. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter januari 2022 är en budget i balans. 

Nämndens medel för oförutsedda behov har inte behövt nyttjas under perioden januari 

2022. 
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3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

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

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

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

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – januari 2022 är 

ett överskott mot budget på 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 4,2 procent av 

periodens budget. 

Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden motsvarar en budget i balans. 

Nämndens medel för oförutsedda behov har inte behövt nyttjas under perioden januari 

2022. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
322,9            

Budgetr

am 
322,9            

Avvikelse 

(mnkr) 
0,0            

Avvikelse 

(%) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 -

 2022-01-31 

2022-01-01 -

 2022-01-31 
 

2021-01-01 -

 2021-01-31 

Verksamhetens intäkter 3 118 3 495 -377 3 550 

Verksamhetens kostnader -31 622 -33 244 1 622 -32 584 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-28 504 -29 749 1 245 -29 034 

Budgetram 29 749 29 749 0 29 257 

Nämndens avvikelse 1 245 0 1 245 223 

Preliminärt utfall efter januari 2022 är ett överskott på 1,2 miljoner kronor. 

Skillnader mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• Helårsprognosen förutsätter att verksamheterna kommer att fortsätta med 

budget i balans under 2022. 

• Nämndens medel för oförutsett har inte behövt nyttjas under perioden januari 
2022. Nämnden har avsatt 3,0 miljoner kronor till medel för oförutsett år 

2022. 

3.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 41 937 41 937 0 58 348 

Verksamhetens kostnader -364 828 -364 828 0 -368 122 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -322 891 -322 891 0 -309 774 

Budgetram 322 891 322 891 0 315 167 

Nämndens avvikelse 0 0 0 5 393 

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

verksamhetsplan för år 2022. 

Däremot har förvaltningen följande uppdrag som är antagna i budget- och 

verksamhetsplan för år 2022: 

• att återöppna äldreomsorgsplatser på Lindängen. 

• att öppna särskilt anpassat demensboende. 

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

Genomförandet skall föregås av framtagande av en långsiktig plan för äldreomsorgens 

lokaler i Tidaholms kommun. 
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Åtgärdsplan 

Nämndens helårsprognos januari 2022 har en positiv avvikelse. Därför föreligger inte 

något behov av åtgärder för att nå en budget i balans. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

3.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

3.3.1 Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Investeringar SON 
900

19 
 1 000  1 000 1 000 0 

        

Summa   1 000  1 000 1 000 0 

Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - januari 2022 förbrukat 0,0 

miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten för 2022 om 1,0 miljoner kronor. 

För helåret så prognostiserar nämnden med att 0,0 miljoner kronor kvarstår. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 24 Beslut om investeringsplan år 2023-2032 
SON 2022/22 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att besluta anta 

investeringsplan 2023 – 2032. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden antar reviderad investeringsplan för kommande tio år. Investeringsplanen är en bilaga till 
verksamhetsplan och budget. Investeringsplanen justeras årligen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta investeringsplan 2023 – 2032. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Investeringsplan 2023 – 2032”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-02-02 
 Investeringsplan år 2023 – 2032, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/22 

2022-02-02 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Investeringsplan 2023 - 2032 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta investeringsplan 2023 – 2032. 

Ärendet 
Nämnden antar reviderad investeringsplan för kommande tio år. Investeringsplanen är en bilaga till 
verksamhetsplan och budget. Investeringsplanen justeras årligen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Investeringsplan 2023 – 2032”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-02-02 
✓ Investeringsplan år 2023 – 2032, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Budgetberedningen 
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Investeringsplan år 2023-2032

Social- och omvårdnadsnämnden

belopp i Mkr

år 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Brandskydd/renovering SÄBO 150

Framtidens äldreomsorg 5 5 5 5

Samordning daglig verksamhet 10

Lokaler hemtjänst 10

Laddstolpar 1

Säkerhet/skalskydd IFO 5

Summa 156 5 5 5 15 10 0 0 0 0
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Belopp och tidhorisont justeras årligen i samband med beslut om verksamhetsplan

Dokumentet är sedan med i nämndens dialog med budgetberedningen inför budget 2023

under förutsättning att det sker större renovering/ombyggnad av Solvik kommer detta behov att påverkas

behov av samordning för att samla all daglig verksamhet på en plats
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 25 Beslut om revidering av social- och 
omvårdnadsnämndens delegationsordning 
SON 2021/97 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att besluta anta 

den reviderade delegationsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Revideringen av delegationsordningen avser ett flertal områden: 

• Delegationsordningen har lagts in i ny mall 
• Anpassning utifrån sammanslagning av tidigare social- respektive omvårdnadsförvaltningen 

till en förvaltning. 
• Delar som är att betrakta som verkställighet och som tidigare varit med i 

delegationsordningen har tagits bort. Detta var ett medskick från kommunens revisorer 
efter granskning av nämndernas delegationsordningar. 

• Ett antal beslut som tidigare haft förvaltningschef som delegat har delegerats till 
enhetschef. 

• Uppdatering av inaktuella lagrumshänvisningar. 
• Ett antal mindre redaktionella ändringar och förtydliganden. 

Viktiga förändringar har markerats i det upprättade förslaget till reviderad delegationsordning. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta den reviderade delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Reviderad delegationsordning”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 

2022-01-31. 
 Social- och omvårdnadsnämndens delegationsordning 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2021/97 

2022-01-31 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Reviderad delegationsordning 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. 

Ärendet 
Revideringen av delegationsordningen avser ett flertal områden: 

• Delegationsordningen har lagts in i ny mall 
• Anpassning utifrån sammanslagning av tidigare social- respektive omvårdnadsförvaltningen 

till en förvaltning. 
• Delar som är att betrakta som verkställighet och som tidigare varit med i 

delegationsordningen har tagits bort. Detta var ett medskick från kommunens revisorer 
efter granskning av nämndernas delegationsordningar. 

• Ett antal beslut som tidigare haft förvaltningschef som delegat har delegerats till 
enhetschef. 

• Uppdatering av inaktuella lagrumshänvisningar. 
• Ett antal mindre redaktionella ändringar och förtydliganden. 

Viktiga förändringar har markerats i det upprättade förslaget till reviderad delegationsordning. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i särskild mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Reviderad delegationsordning”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 

2022-01-31. 
 Social- och omvårdnadsnämndens delegationsordning 
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Social- och omvårdnadsnämnden 

Ärendenummer: SON 2021/97 
Antagen: 2022-02-22 
Senast reviderad: 2020-10-20 

Författningssamling 
Delegationsordning för social- och 
omvårdnadsnämnden 
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Generella bestämmelser för 
delegation gällande social- och 
omvårdnadsnämnden 
Allmänt 
Nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst  ärende. Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Den 
som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som inte har delegerats. 

I 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser som reglerar delegering av 
ärenden inom en nämnd. 

Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst återkalla ett 
delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta 
över ett ärende och fatta beslut i detta. 

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den som lämnat 
delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6 kap 38 § kommunallagen 
(se avsnitt Delegeringsförbud) eller om ärendets innehåll kräver det. 

Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, 
fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med riktlinjer och bestämmelser 
utfärdade av styrelsen. En delegats befogenheter är även begränsade till det egna 
verksamhetsområdet samt verksamhetsområdets ekonomiska ramar. 

Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt 
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten 
av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 

1) Den som är ersättare för delegaten 
2) Den som vikarierar för delegaten (om inte inskränkningar i delegationsordningen har införts) 
3) De som förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut 
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Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det 
nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

Vidaredelegation 
Förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, vidare-delegera sin 
beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen till nämnden. 
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschefen som i sin tur ska 
anmäla beslutet till nämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

Skillnaden mellan delegationsbeslut och 
verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte 
gäller för ett fattat verkställighetsbeslut. 

Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar och lösningar i ärendet 
samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.  Verkställighetsbeslut är 
däremot sådana beslut där det redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa eller tilldelning av särskilt anpassade bostäder. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess nästkommande 
sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering av fattade delegationsbeslut.  

Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad (gemensam) mall och skickas till nämndsekreteraren 
senast 10 dagar innan nämndens sammanträde. 

Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå: 

• Datum för beslutet 
• Typ av beslut 
• Ärendemening 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer) 

Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan godkännas. 

Ordförandebeslut 
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har förhinder beslutar vice ordföranden. 
Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kom-munallagen 
(laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade.  
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Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering av 
protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på kommunens 
anslagstavla. 

För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till tre veckor från 
den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet. 

Förkortningslista lagar och förordningar 
AB  Allmänna bestämmelser 
AL Alkohollagen 
FB Föräldrabalken 
FL Förvaltningslagen 
KL Kommunallagen 
LAS Lagen om anställningsskydd 
LOU Lagen om offentlig upphandling 
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
OSL Offentlighet –och Sekretesslagen 
PSL Patientsäkerhetslagen 
SFB Socialförsäkringsbalken 
SoF Socialtjänstförordningen 
SoL Socialtjänstlagen 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
ÄK Äktenskapsbalken 
ÄB Ärvdabalken 

Förkortningslista delegater 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
SAS Socialt ansvarig samordnare 
SON Social- och omvårdnadsnämnden 
SONAU Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
KF Kommunfullmäktige 
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Allmänna ärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1.1 KL 6 kap 
39 § 

Brådskande beslut 
Beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

Ordförande  

1.2  

Kurser och konferenser 
förtroendevalda 
Beslut om förtroendevaldas 
deltagande i kurser och 
konferenser. 

Ordförande  

1.3  

Allmänna handlingar 
Beslut att inte lämna ut handling 
som förvaras hos nämnden eller 
att lämna ut handlingen med 
förbehåll. 

Socialchef 
Enhetschef* 

*Vid socialchefs 
förfall 

1.4  

Gallring 
Beslut om gallring av handlingar, 
som inte är överlämnade till 
kommunens centralarkiv, utöver 
vad som angivits i dokument- 
och informationsplanen 

Socialchef  

1.5  

Representation 
Beslut om intern och extern 
representation från 5 000 kronor 
till högst 25 000 kronor per 
tillfälle. 

Socialchef  

1.6 KL 6 kap 
36 § 

Delgivningar 
Rätt att motta delgivningar 
ställda till nämnden (till exempel 
stämningsansökan och 
vitesföreläggande) 

Socialchef  

1.7  

Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
Rätt att teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Den som har 
ingått 
huvudavtalet eller 
ansvarar för 
huvudavtalet. 
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Personalärenden inom social- och 
omvårdnadsnämnden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.1 

LAS 4-6 
§§ 
AB 4-5 
§§ 

Beslut om anställning 
inom nämnds 
verksamhetsområde 

Socialchef 
Enhetschef 

Anställning ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen. 

Rapporteras till 
kommunstyrelsens 
genom en månatlig 
rapport från 
lönesystemet 

2.2  

Begäran om utdrag från 
belastningsregister 
Kontroll av personal som 
erbjudits anställning för att 
utför vissa insatser åt barn 
med funktionshinder. 

Enhetschef  

2.3  

Ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad – 
inom nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer.  

 

Socialchef Tjänstledighet 

2.4 LAS 7 § 
AB 6 § 

Förflyttning/omplacering- 
inom nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om 
förflyttning/omplacering inom 
förvaltning. 

Socialchef 
Förflyttning/omplacering 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen. 

2.5 LAS 7 § 

Uppsägning vid arbetsbrist 
inom nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund 
av arbetsbrist. 

Socialchef 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 
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Besluts-
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

2.6 

LAS 7 
och 18-
20 §§ 
AB 33 § 

Uppsägning av personliga 
skäl och avsked- inom 
nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

  

2.7  

Utbildning – personal inom 
nämnds 
verksamhetsområde 
För personals deltagande i 
utbildning till en kostnad över 
20 000 kronor. 

Socialchef  

2.8 AB 3 kap 
8 § 

Förbud mot bisyssla - 
personal inom nämnds 
verksamhetsområde Socialchef  

2.9 AB 3 kap 
10 § 

Avstängning - personal 
inom nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om avstängning av 
personal. 

Socialchef 
Beslut om avstängning 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen 

2.10 AB 3 kap 
11 § 

Disciplinpåföljd - personal 
inom nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

Socialchef 

Beslut om disciplin-
påföljd ska ske i samråd 
med 
personalavdelningen 

2.11  

Arbetsmiljöansvar för 
personal inom nämnds 
verksamhetsområde 
Organisera nämndens 
arbetsmiljöansvar och fullgöra 
förekommen arbetsuppgift 
inom respektive 
verksamhetsområde. 

Socialchef 
Enhetschef 
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Ekonomi 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.1  

Beslutattestanter 
Ändring och komplettering av 
beslutattestanter under året för 
nämndens verksamheter. 

Socialchef  

3.2 
LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

Inköp av material, varor 
och tjänster  
Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
respektive verksamhetsområde 
och inom ramen för angiven 
budget, men utanför gällande 
ramavtal eller separat avtal upp 
till ett basbelopp 

Enhetschef 

Enligt riktlinjer för 
upphandling/inköp. 

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom budget och i 
enlighet med giltigt 
ramavtal betraktas 
som verkställighet. 

3.3 
LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

Inköp av material, varor 
och tjänster 
Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
respektive verksamhetsområde 
och inom ramen för angiven 
budget, men utanför gällande 
ramavtal eller separat avtal 
överstigande ett basbelopp. 

Socialchef 

Enligt riktlinjer för 
upphandling/inköp. 

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom budget och i 
enlighet med giltigt 
ramavtal betraktas 
som verkställighet. 

3.4  

Försäljning av material och 
inventarier 
Beslut om försäljning av 
material och inventarier för ett 
belopp uppgående till maximalt 
50 000 kronor. 

Socialchef 

Försäljning av 
material och 
inventarier ska ske i 
samråd med 
ekonomiavdelningen 

3.5  

Sökning/rekvirering av 
statsbidrag 
Beslut om att söka/rekvirera 
statsbidrag inom ramen för 
angiven budget 

Socialchef 

Enligt nämndens 
riktlinje för 
hantering av 
statsbidrag 

3.6  

Sökning/rekvirering av 
statsbidrag 
Beslut om att inte 
söka/rekvirera statsbidrag 

Socialchef 

Enligt nämndens 
riktlinje för 
hantering av 
statsbidrag. 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.7  
Teckna hyresavtal – 
andrahandsuthyrning Enhetschef  
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4. Administration 
4.1 Avvikelserapportering 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.1.1 

14 kap 3-
6 § SoL 

23 e § 
24b-e §§ 
LSS 

Skyldighet att rapportera 
missförhållanden och påtagliga 
risker för missförhållanden. 

Samtliga 
anställda, 
uppdragstagare 
praktikanter m.fl. 

 

Se riktlinje för 
avvikelsehantering 

4.1.2 

14 kap 3-
6 § SoL 

23 e § 
24b-e §§ 
LSS 

Avhjälpa och undanröja 
missförhållanden eller risk för 
missförhållanden. 

 

Socialchef 
Enhetschef 

Se riktlinje för 
avvikelsehantering 

4.1.3 

14 kap 6 
SoL 

24e §§ 
LSS 

Utreda inkomna 
avvikelserapporter och avsluta 
utredning med ett beslut eller 
ställningstagande 

 

SAS 
Enhetschef 

Se riktlinje för 
avvikelsehantering 

 

4.1.4 

14 kap 7 §  
SoL 

24 f § LSS 

Anmäla efter allvarliga 
missförhållanden och risker 
för allvarliga 
missförhållanden till IVO samt 
informera social- och 
omvårdnadsnämnden 

SAS 

 

Se riktlinje för 
avvikelsehantering 

 

4.1.5 PSL 

Rapportera risker för 
vårdskador samt händelser som 
har medfört eller hade kunnat 
medföra en vårdskada. 

Samtliga 
anställda, 
uppdragstagare 
praktikanter m.fl. 

 

4.1.6 
Kap. 3. 3§ 
PSL 

Utreda händelser i 
verksamheten som har medfört 
eller hade kunnat medföra en 
vårdskada 

MAS 
Enhetschef* * Enligt riktlinje 

4.1.7 

Kap.3 5 § 

PSL 

Anmäla händelser som har 
medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada 
eller risker för allvarliga 
vårdskador till Inspektionen för 
vård och omsorg. 

MAS  
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4.2 Avgifter 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.2.1 8 kap SoL Beslut om avgifter Avgiftshandläggare Tillämpning enligt 
KF:s beslut 

4.2.2  

Beslut om avgifter för 
servicetjänster till medboende i 
särskilt boende Avgiftshandläggare  

4.2.3 
Kap 8 SoL 

§§ 2, 4-9 

Beslut om jämkning av avgift 
gällande hemtjänst, service och 
omvårdnad samt boende 

Avgiftshandläggare  

4.2.4 19 § LSS 

Beslut om avgifter gällande 
bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter inom LSS 

Avgiftshandläggare  

4.2.5  

Beslut om avgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och 
som får omvårdnad i ett annat 
hem än det egna 

Enhetschef Beslut är ej 
överklagningsbart 

4.2.6  

Beslut om av- eller nedskrivning 
med 50 % av basbeloppet per 
fordran. 

 

Socialchef  

4.2.7  
Beslut om av- eller nedskrivning 
över 50 % av basbeloppet SONAU  

4.2.8 

8 kap 1 § 
SoL 

42 a § SoF 

Beslut om ersättning för 
uppehälle vid stöd och 
behandlingsinsats i form av plats 
i hem för vård och boende eller 
familjehem 

Socialsekreterare Gäller endast 
vuxna 

4.2.9 

8 kap 1 § 
SoL 

43-44 §§ 
SoF 

Beslut om ersättning från 
föräldrar vars barn är under 18 
år och får vård utanför hemmet 
i hem för vård och boende eller 
familjehem 

Socialsekreterare  
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4.3 Förvaltare och god man 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.3.1 

5 kap 3 § 
1 p SOF 

15 § LSS 

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av 
förmyndare, förvaltare eller 
god man 

Socialchef (soc) 
Enhetschef (omv) 
Biståndshandläggare 
Socialsekreterare 

 

4.3.2  

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov 
av förmyndare, förvaltare eller 
god man inte längre föreligger 

Biståndshandläggare 
Socialsekreterare  

4.3.3 

3 § Lag 
om 
offentligt 
biträde 

Framställan om målsägarbiträde 
i fråga om förmyndarskap för 
underårig 

Enhetschef  

4.3.4 5 kap 3 § 
3 p SOF 

Beslut att anmäla till 
överförmyndaren om 
förhållanden talar för att en 
förälder inte kommer att 
förvalta sitt barns egendom på 
ett betryggande sätt 

Socialchef 
Enhetschef  

4.3.5 11 kap 16 
§ 2 st FB 

Yttrande till Tingsrätten i fråga 
om förordnande av god man i 
familjehemsärende och övriga 
ärenden 

Enhetschef  

 

4.4 Ombud och offentligt biträde 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.4.1  

Beslut att föra talan i ärende 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

Socialchef 
Enhetschef  

4.4.2  

Utse ombud för social- och 
omvårdnadsnämnden i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

Socialchef 
Enhetschef  

4.4.3 14 § 2 st 
FL 

Beslut om att ombud eller 
biträde inte längre får medverka i 
ärendet 

SONAU  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.4.4  

Framställan till domstol om 
behov av 
målsägarbiträde/offentligt biträde 

Enhetschef  

4.4.5  
Yttrande över offentligt biträdes 
kostnadsberäkning Enhetschef  

4.4.6  
Yttrande över ansökan om 
offentligt biträde Enhetschef  

 

4.5 Arvode och ersättningar 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.5.1  

Beslut om särskilda 
kostnader för 
familjehem/avlastnings-
placering 

SONAU  

4.5.2  

Beslut om ersättning till 
privat hem för vård och 
boende. Arvode och 
omkostnadsersättning 

SONAU  

4.5.3  
 

Beslut om arvode- och 
omkostnadsersättning till 
familjehem. 

Enhetschef* 

SONAU** 

*Enligt riktlinje 

**Utöver 
riktlinje 

4.5.4  

Beslut om arvodes- och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj* 

Social-
sekreterare** 

Enhetschef*** 

*IFO 

**Enligt riktlinje 

***Utöver 
riktlinje 

4.5.5  

Beslut om arvodes- och 
kostnadsersättning till 
kontaktperson och 
kontaktfamilj* 

Enhetschef 

*Bistånds- 
enheten och 
social- 
psykiatrin 

4.5.6 6 kap 11 § SoL 

Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehemsföräldrar 

SONAU  

4.5.7  

Beslut om kostnader för 
utbildning av familjehem eller 
kontaktfamiljer/personer 

Socialsekreterare  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.5.8  
Beslut om kostnader för 
annan utbildning Enhetschef  

4.5.9  

Beslut om kostnader vid köp 
av plats i annan kommun 
eller annan vårdgivare 

Enhetschef  

4.5.10 
4 § 3 st Lagen 
om allmänt 
barnbidrag 

Framställan till 
Försäkringskassan om 
ändring av 
betalningsmottagare för 
barnbidrag 

Socialsekreterare  

4.5.11 

9 kap 2 § SoL 
107 kap 5 § 
social- 
försäkrings 
balken 
(2010:110) 

Underrätta 
Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära 
ersättning/retroaktiv 
ersättning enligt 
socialförsäkringsbalken 

Socialsekreterare  

4.5.12 
3 kap 2 § 
Skadestånds-
lagen 

Beslut om ersättning till 
enskild för egendomsskada, 
upp till 10 % av basbeloppet, 
vid myndighetsutövning av 
nämnden 

Socialchef 
Enhetschef  

4.5.13 3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

Beslut om ersättning till 
enskild för egendomsskada, 
över 10 % av basbeloppet, 
vid myndighetsutövning av 
nämnden 

SONAU  
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4.6 Yttranden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.6.1 3 kao 2 § 1 st 
Brottsbalken 

Yttrande till allmän 
domstol angående 
överlämnande till vård 
då vård enligt LVM kan 
bli aktuellt 

Enhetschef  

4.6.2  

Beslut om yttrande i 
ärenden gällande LVU, 
LVM, LSS och SoL 

Respektive 
delegat  

4.6.3 3 §, 9§, 11§ 2 st, 15 § 2 
st LuL 

Yttrande till polis, 
åklagare, tingsrätt eller 
hovrätt* 

SONAU 
Enhetschef 

*Då den unge 
föreslås bli 
föremål för 
vård enligt 
LVU 

4.6.4 31 § LuL 

Yttrande till åklagare 
med anledning av 
utredning beträffande 
misstänkt under 15 år. 

Enhetschef  

4.6.5 37 § LuL 

Begäran hos åklagare 
om förande av 
bevistalan 

Enhetschef  

4.6.6 
6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottsmål 

Lämna upplysningar 
och förslag till eventuell 
åtgärd till åklagare, 
domstol eller 
frivårdsmyndigheten. 

Enhetschef  

4.6.7 45 § Lag om 
personnamn 

Yttrande enligt 
namnlagen i 
familjehemsärenden 
och övriga ärenden 

Enhetschef  

4.6.8 3 § Passförordningen 

Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares 
medgivande för barn 
under 18 år. 

Socialsekreterare  
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Besluts-
nummer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning  

4.6.9 

 

3 kap 8 § och 5 kap 2 § 
körkortsför-ordningen 

Yttrande till 
Transportsstyrelsen, 
domstol eller 
allmänna ombudet i 
körkortsmål- eller 
ärende 

Socialsekreterare  

4.6.10 
 

Folkbokföringslagen 

Yttrande i ärenden 
gällande 
folkbokföring 

Socialchef 

Enhetschef 
 

4.6.11 
 

 

Yttrande till 
polismyndigheten i 
vapenäreden 

Enhetschef  

4.6.12 
 

46 § LVM 

Yttrande till åklagare 
angående den som 
vårdas enligt LVM 

Enhetschef  

4.6.13 
 

13 kap 2 § SoL 
Yttrade till 
tillsynsmyndighet SONAU  

4.6.14 

 

5 § 
Hemvärnsförordningen 

Yttrande till 
försvarsmakten 
angående antagande 
av person till 
hemvärnet 

Socialsekreterare  

 

4.7 Överklaganden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.7.1 39 § FL 

Beslut huruvida 
omprövning av överklagat 
delegationsbeslut skall ske 

Den som fattat 
beslutet som 
överklagats 

 

4.7.2 37-38 §§ FL Ändring av beslut Respektive 
delegat  

4.7.3 46 § FL 

Beslut att avge yttrande 
med anledning av besvär 
över delegats beslut 

Respektive 
delegat 
Enhetschef* 

*I brådskande fall 
får sektionschef 
avge yttrande 
över SONAU:s 
beslut 

4.7.4 43 § FL 
Beslut att överklaga 
besvärsmyndighets beslut 

SONAU 
Socialchef* *I brådskande fall 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.7.5 

48 § FL 
28 § 
Förvaltnings-
processlagen 

Överklagan och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat på 
nämndens beslut och detta 

Respektive 
delegat 
Socialchef* 

*I brådskande fall 
där AU fattat 
ursprungsbeslutet 
och sammanträde 
inte kan 
sammankallas 

 

4.8 Sekretess samt utlämnande av personuppgifter 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.8.1 26 § 5 § OsL 

Beslut om sekretess för 
anmälare eller annan utsago 
av enskild om någons 
hälsotillstånd eller 
personliga förhållande. 

Enhetschef  

4.8.2 
Art 15 
Dataskydds-
förordningen 

Utlämning av registerutdrag Personuppgifts-
assistent GDPR 

4.8.3 17 kap 1 § 
Utlänningslagen 

Lämna uppgifter på begäran 
av polismyndigheten, 
säkerhetspolisen, 
Migrationsverket, 
Migrationsdomstolen eller 
Migrationsöverdomstolen 

Enhetschef  

 

4.9 Polisanmälan 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.9.1 

10 kap 2 § OsL 
10 kap 21-24 §§ 
OsL 
12 kap 10 § SoL 

Beslut att polisanmäla brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet eller brott som 
riktar sig mot underårig 

Socialchef 
Enhetschef  

4.9.2 

10 kap 2 § OsL 
10 kap 21-24 §§ 
OsL 
12 kap 10 § SoL 

Beslut att inte polisanmäla 
brott som hindrar 
nämndens verksamhet eller 
brott som riktar sig mot 
underårig 

Socialchef  
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4.10 Övrigt 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.10.1 13 kap 1 och 2 
§§ SoL 

Begäran om 
granskning/tillsyn av annan 
myndighet eller vårdgivares 
handläggning av ärende 

SONAU  

4.10.2 
2 kap 33 § 
Studiestöds-
förordningen 

Framställan hos CSN om att 
enskilds studiestöd utbetalas 
till nämnden Socialsekreterare  

4.10.3 
6 kap 12 § 
Smittskydds-
lagen 

Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare Socialchef  
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5. Handläggning 
5.1 Inledning och avslut av utredning 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.1.1 11 kap 1 § SoL Beslut att inleda utredning Bistånds-
handläggare  

5.1.2 11 kap 1 § SoL 

Beslut att utredning inte 
ska inledas eller inledd 
utredning ska avslutas* 

Bistånds-
handläggare 

*Gäller ej 
barnavårds-
utredning 

5.1.3 11 kap 1 § SoL 

Beslut om att utredning 
inte ska föranleda någon 
åtgärd 

Bistånds-
handläggare  

5.1.4 2 kap 3 § SoL 

Beslut med anledning av 
ansökan om 
förhandsbesked 

Bistånds-
handläggare  

5.1.5 11 kap 4 § SoL 
Beslut om avskrivning av 
ärende 

Bistånds-
handläggare 

Om ansökan 
återkallas eller 
personen avlider 

5.1.6  
Beslut om att avvisa 
ärenden 

Bistånds-
handläggare 

Om ett ärende 
inte kan prövas på 
grund av ärendet 
uppkommit 
genom en person 
som inte har 
behörighet att 
ansöka. 

5.1.7 11 kap 1 och 2 
§§ SoL 

Beslut om att inleda 
barnavårdsutredning Socialsekreterare  

5.1.7 11 kap 1 § SoL 
11 kap 2 § SoL 

Beslut om att 
barnavårdsutredning inte 
ska inledas 

Enhetschef  

5.1.8 
11 kap 1 § SoL 
11 kap 2 § SoL 

Beslut om att utredning 
inte ska inledas utanför 
kontorstid 

Handläggare 
socialjouren  

5.1.9 11 kap 1 § SoL 

Beslut om att utredning 
inte ska inledas med 
anledning av hyresskuld, 
elskuld, barnomsorgsskuld 
eller avhysning 

Administratör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.1.10 11 kap 1 § SoL 
Beslut om att inledd 
utredning ska läggas ned 

Enhetschef 

Social-
sekreterare* 

*Socialsekreterare 
som handlägger 
ekonomiskt 
bistånd får lägga 
ner pågående 
utredningar när 
klient återtar sin 
ansökan 

5.1.11 11 kap 2 § SoL 

Beslut om förlängd 
utredningstid i ärenden 
som gäller barn 

SONAU  

5.1.12 11 kap 2 § SoL 

Beslut om att företagen 
barnavårdsutredning inte 
ska föranleda någon åtgärd 

Enhetschef  

5.1.13 11 kap 4 a § 
SoL 

Beslut om uppföljning efter 
genomförd utredning där 
samtycke till insats inte 
finns och LVU inte är 
tillämpligt 

Enhetschef  

5.1.14 11 kap 4 b § 
SoL 

Besluta om uppföljning 
efter avslutad placering där 
LVU inte är tillämpligt och 
den unge bedöms vara i 
behov av nämndens stöd 

Enhetschef  

 

5.2 Överflyttning av ärenden mellan kommuner 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.2.1 2 a kap 10 § SoL 
Beslut om mottagande 
ärende från annan kommun 

Bistånds-
handläggare* 
SONAU** 

*Vid ärenden 
som gäller 
äldreomsorg 

**Vid övriga 
ärenden 

5.2.2 2 a kap 10 § SoL 

Beslut om framställan om 
överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun 

Bistånds-
handläggare* 
SONAU** 

*Vid ärenden 
som gäller 
äldreomsorg 

**Vid övriga 
ärenden 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.2.3 2 a kap 10 § SoL 

Framställan om överflyttning 
i form av kontaktperson till 
nämnd i annan kommun* 

Enhetschef 
*Bistånds-
enheten 

5.2.4 2 a kap 11 § SoL 

Beslut att ansöka hos IVO  
om överflyttning av ärende 
till annan kommun 

SONAU  

5.2.5 43 § FL 

Överklagan av IVOs beslut 
om överflyttning av ärende 
enligt 2 a kap 11 § SoL 

SONAU  

 

5.3 Äldre och personer med funktionsnedsättning 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.3.1 4 kap 1 § SoL 

Beslut om bistånd i form av 
hemtjänst under 125 
timmar /månad 

Bistånds-
handläggare 

Personlig vård 

Förflyttning 

5.3.2 4 kap 1 § SoL 

Beslut om bistånd i form av 
hemtjänst över 125 
timmar/månad Enhetschef  

5.3.3 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
matdistribution Bistånds-

handläggare 

Distribution av 
färdiglagad varm 
mat 

5.3.4 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
ledsagning Bistånds-

handläggare  

5.3.5 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
trygghetslarm Bistånds-

handläggare  

5.3.6 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
avlösning i hemmet Bistånds-

handläggare 

Avlösning av 
närstående som 
vårdar 

5.3.7 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
kortvård Bistånds-

handläggare 
Tillfällig vård 
och omsorg 

5.3.8 4 kap 1 § SoL 

Kortidsvistelse för barn i 
väntan på utredning om 
LSS-tillhörighet LSS-handläggare  
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Besluts-
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

5.3.9 4 kap 1 § SoL 

Avlösarservice i hemmet för 
barn som väntar på 
utredning om LSS-
tillhörighet 

LSS-handläggare  

5.3.10 4 kap 1 § SoL 

Ledsagarservice för barn 
som väntar på utredning om 
LSS-tillhörighet 

LSS-handläggare  

5.3.11 4 kap 1 § SoL 

Korttidstillsyn för barn som 
väntar på utredning om LSS-
tillhörighet 

LSS-handläggare  

5.3.12 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
växelvård 

Bistånds-
handläggare  

5.3.13 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
särskilt boende 

Bistånds-
handläggare  

5.3.14 4 kap 1 § SoL 
Beslut om parboende i 
särskilt boende 

Bistånds-
handläggare  

5.3.15  
Beslut om tillfällig plats 
inom regional sjukvård Enhetschef  

5.3.16  
Beslut om vistelse på 
hospice SONAU  

 

5.4 Socialpsykiatri 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.4.1 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
boendestöd LSS-handläggare  

5.4.2 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
matdistribution LSS-handläggare  

5.4.3 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
särskilda boenden LSS-handläggare  

5.4.4 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
ledsagning LSS-handläggare  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.4.5 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet LSS-handläggare  

5.4.6 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/kontaktfamilj LSS-handläggare  

5.4.7 4 kap 1 § SoL 

Beslut om förordnade och 
entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj Enhetschef  

5.4.8 4 kap 1 § SoL 

Beslut om bistånd i form av 
familjevård, hem för vård 
och boede eller 
behandlingshem avseende 
psykiskt funktionshinder 

SONAU  

5.4.9 4 kap 1 § SoL 

Beslut om köp av boende i 
annan kommun eller hos 
annan vårdgivare SONAU  

 

5.5 Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.5.1 16 § 2 st LSS 

Förhandsbesked om rätt till 
insats enligt LSS för 
personer som inte är 
bosatta i kommunen 

SONAU  

5.5.2 16 § 4 st LSS 

Beslut om att utreda 
behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen 
och beslut om insatser 
enligt LSS 

LSS-handläggare  

5.5.3 6 kap 13 a § FB 

Beslut om insatser enligt 9 
§ 4,5 eller 5 LSS rörande 
barn som står under 
vårdnad av två 
vårdnadshavare där endast 
en vårdnadshavare 
samtycker till åtgärder 

SONAU  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.5.4 7 § LSS 
9 § 2 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader 
för sådan assistans, till den 
del behovet av stöd inte 
täcks av beviljade 
assistanstimmar enligt 51 
kap socialförsäkringsbalken 

LSS-handläggare  

5.5.5 7 § LSS 
9 § 2 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
tillfällig utökning av 
personlig assistent 

LSS-handläggare  

5.5.6 51 kap SFB 

Ekonomiskt stöd för att 
bekosta personlig assistent 
vid tillfälligt utökat behov 

LSS-handläggare  

5.5.7 7 § LSS 
9 § 3 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
ledsagarservice LSS-handläggare  

5.5.8 7 § LSS 
9 § 4 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
biträde av kontaktperson LSS-handläggare  

5.5.9 
7 § LSS 
9 § 5 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
avlösarservice i hemmet LSS-handläggare  

5.5.10 
7 § LSS 
9 § 6 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

LSS-handläggare  

5.5.11 
7 § LSS 
9 § 7 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen 
samt under lov 

LSS-handläggare  

5.5.12 

7 § LSS 
9 § 8 p 
LSS 

Beslut om bistånd i form av 
boende i familjehem eller 
bostad med särskild service 
för barn eller ungdomar 
som behöver bo utanför 
föräldrahemmet inom 
kommunen 

LSS-handläggare  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.5.13 
7 § LSS 
9 § 8 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
boende i familjehem eller 
bostad med särskild service 
för barn eller ungdomar 
som behöver bo utanför 
föräldrahemmet hos annan 
förvaltning eller huvudman. 

SONAU 
OBS! Lagen om 
offentlig 
upphandling 

5.5.14 
7 § LSS 
9 § 9 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
bostad med särskild service 
för vuxna eller annan eller 
annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna inom 
kommunen. 

LSS-handläggare  

5.5.15 
7 § LSS 
9 § 9 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
bostad med särskild service 
för vuxna eller annan eller 
annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna hos annan 
huvudman. 

SONAU 
OBS! Lagen om 
offentlig 
upphandling 

5.5.16 
7 § LSS 

9 § 10 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam 
ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte 
utbildar sig inom 
kommunen 

LSS-handläggare Gäller 
personkrets 1,2 

5.5.17 
7 § LSS 

9 § 10 p LSS 

Beslut om bistånd i form av 
daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam 
ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte 
utbildar sig hos annan 
huvudman 

SONAU Gäller 
personkrets 1,2 

5.5.18 10 § LSS 

Erbjuda den enskilde 
möjligheten till att upprätta 
en individuell plan 

LSS-handläggare  

5.5.19 11 § LSS 

Beslut om att utbetala 
assistansersättning till 
annan person än den so m 
är berättigad till insatsen 

Enhetschef  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.5.20 12 § LSS 

Beslut om återbetalning av 
assistansersättning som 
lämnats felaktigt eller med 
för högt belopp 

Enhetschef 
Ekonom 

 

5.5.21 51 kap SoF 

Anmäla behov av ersättning 
för personlig assistent till 
Försäkringskassan 

LSS-handläggare 

Gäller under 
förutsättning att 
den enskilde 
ansökt om 
personlig assistent 
enligt LSS. 

5.5.22 51 kap 12 § SFB 

Anmäla förändring av 
beviljade insatser som kan 
påverka 
assistansersättningen till 
Försäkringskassan 

LSS-handläggare 
Anmälan från 
kommunen 
blankett (3064) 

5.5.23 51 kap 3 § SFB 

Beslut om att anmäla behov 
av personlig assistent till 
Försäkringskassan 

LSS-handläggare 
Anmälan från 
kommunen 
blankett (3078) 

5.5.24 51 kap 21 § SFB 

Yttrande till 
Försäkringskassan i 
samband med ansökan eller 
prövning av 
assistansersättning 

LSS-handläggare  

5.5.25 15 § LSS 

Beslut om att anmäla till 
IVO om det finns anledning 
att anta att en 
tillståndshavares lämplighet 
att bedriva personlig 
assistans kan ifrågasättas 

Enhetschef 

Gäller även 
anordnande ej 
kan utföra hela 
assistansen 

5.5.26 51 kap 24 § SFB 

Beslut om att kräva 
redovisning till 
Försäkringskassan för varje 
assistent 

Enhetschef 
Arbetsledare 

Av 
tidsredovisningen 
ska det framgå 
hur många timmar 
varje assistent 
utfört 
Blankett (3059) 

5.5.27 51 kap 24 § SFB 

Beslut om att kräva 
redovisning av räkning 
assistansersättning 

Enhetschef 
Arbetsledare 

Av räkningen ska 
det framgå de 
totala utförda 
timmarna under 
perioden 
Blankett (3057) 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.5.28  

Beslut om att kräva 
redovisning av 
anställningsavtal till 
Försäkringskassan mellan 
anordnaren och dennes 
assistenter 

Enhetschef 

Arbetsledare 

En förutsättning 
för at 
assistansersättning 
lämnas från 
Försäkringskassan 

5.5.29  

Beslut om att kräva avtal 
mellan den 
assistansförsäkrade och 
vald assistanssamordnare 

Socialchef  

5.5.30 17 § LSS 
Beslut om att ingå avtal 
med annan vårdgivare SONAU  

 

5.6 Försörjningsstöd 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.6.1 4 kap 1 och 3 
§§ SoL 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd (försörjningsstöd 
samt livsföring i övrigt) Socialsekreterare  

5.6.2 4 kap 1 och 3 
§§ SoL 

Beslut om avslag gällande 
ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd samt 
livsföring i övrigt) 

Socialsekreterare  

5.6.3 4 kap 1 § och 2 
kap 2 § SoL 

Beslut om akut bistånd, 
kommunens yttersta 
ansvar utanför kontorstid 

Handläggare vid 
socialjouren  

5.6.4 4 kap 1 § SoL 

Beslut om bistånd i 
avvaktan på 
nästkommande 
vardag/arbetsdag 

Handläggare vid 
socialjouren  

5.6.5 

4 kap 1 § SoL 
4 kap 3 § 2 st 
SoL 

Beslut om att utge 
försörjningsstöd till en 
lägre nivå än riksnorm Socialsekreterare  

5.6.6 4 kap 4 § SoL 

Beslut om att villkora 
försörjningsstöd genom 
praktik eller 
kompetenshöjande åtgärd 

Socialsekreterare 

Nämnden ska 
samråda med 
Arbetsförmedlingen 
innan beslut fattas 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.6.7 4 kap 5 § SoL 

Beslut om avslag eller 
nedsättning av fortsätt 
försörjningsstöd med 
villkor enligt 4 kap 4 § SoL 

Socialsekreterare  

5.6.8 

4 kap 1 § SoL 
9 kap 2 § 1 st 
SoL 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd mot återkrav Socialsekreterare  

5.6.9 9 kap 2 § 1 st 
SoL 

Beslut att återkräva 
bistånd utgivet enligt 4 
kap 1 § SoL 

Enhetschef 
Socialsekreterare  

5.6.10 

4 kap 1 och 2 
§§ SoL 
9 kap 1 § SoL 

Beslut att återkräva 
bistånd som utbetalats på 
felaktigt grund Enhetschef  

5.6.11 4 kap 2 § SoL 
Beslut om bistånd utöver 
rätten enligt 4 kap 1 § SoL 

SONAU 
Enhetschef* *Enligt riktlinje 

5.6.12 4 kap 2 § SoL 

Beslut om avslag avseende 
ansökan om bistånd 
utöver rätten enligt 4 kap 
1 § SoL 

SONAU 

Enhetschef* 
*Enligt riktlinje 

5.6.13 

4 kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 st 
SoL 

Beslut om bistånd utöver 
rätten enligt 4 kap 1 § SoL 
mot återkrav 

SONAU 

Enhetschef* 
*Enligt riktlinje 

5.6.14 9 kap 2 § 2 st 
SoL 

Beslut om att återkräva 
bistånd som utgivits i 
annat fall än vad som 
avses i 4 kap 1 § SoL 

Enhetschef  

5.6.15 9 kap 3 § SoL 

Beslut om att föra talan 
hos förvaltningsrätten om 
återkrav enligt 9 kap § 1 
och 2 st samt 8 kap 1 § 
SoL 

SONAU  

5.6.16 4 kap 1 § SoL 
Beslut om förmedling av 
egna medel Socialsekreterare  
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5.7 Anmälan 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.7.1 14 kap 1 b § SoL 

Beslut att lämna uppgifter 
till anmälare om att 
utredning har inletts eller 
inte inletts eller att 
utredning redan pågår 

Socialsekreterare  

5.7.2 14 kap 1 b § SoL 
Beslut att inte lämna 
uppgifter till anmälare Enhetschef  

 

5.8 Placering barn 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

 6 kap 6 § SoL 

Beslut om medgivande om 
att ta emot minderårigt 
barn för stadigvarande vård 
och fostran i familjehem 
eller annat enskilt hem 

SONAU 
Ordförande eller 
ledamot i AU* 

*Vid vård enligt 
LVU när 
arbetsutskottets 
sammanträde 
inte kan 
avvaktas. 

 5 kap 2 § SoL 
Förbud att ta emot barn i 
hemmet SON  

 
4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Beslut om bistånd i form av 
placering av underårig i 
avvaktan på nästkommande 
vardag/arbetsdag 

Handläggare 
socialjouren  

 
4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Beslut om bistånd avseende 
barn och unga i form av 
vård, placering/omplacering 
i familjehem 

SONAU  
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Besluts-
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

 
4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem, akuthem eller 
familjehem för barn och 
ungdom 

Enhetschef* 

SONAU** 

*Kortare än 3 
månader 

**Längre än 3 
månader 

Vid SoL-
placering 
kortare än 3 
månader 
behövs inget 
beslut enligt 6 
kap 6 § SoL. 
Föräldrarna 
anses 
fortfarande ha 
ansvaret för 
barnet. Vid 
jourplacering 
informeras 
ordförande 
eller dennes 
ersättare. 
Ärendet 
redovisas vid 
AUs 
nästkommande 
sammanträde. 

 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Beslut om bistånd avseende 
barn och ungdom i form av 
vård, placering/omplacering 
i hem för vård och boende 

Enhetschef* 

SONAU** 

*Kortare än 3 
månader 

**Längre än 3 
månader 

 

Om placering 
kan antas pågå 
längre än tre 
månader skall 
även första 
beslutet tas av 
AU 

 6 kap 8 § SoL Beslut om övervägande om 
fortsatt placering SONAU  
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5.9 Placering vuxna 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.9.1 
4 kap 1 § SoL 
5 kap 9 § SoL 
5 kap 11 § SoL 

Beslut om bistånd avseende 
vuxen i form av vård, 
placering/omplacering i hem 
för vård eller boende 

Enhetschef* 

SONAU** 

*Kortare än 3 
månader 

**Längre än 3 
månader 

 

Om placering 
kan antas pågå 
längre än tre 
månader skall 
även första 
beslutet tas av 
AU 

 

5.10 Öppenvård/familjebehandling 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.10.1 4 kap 1 § SoL 
Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsats Socialsekreterare  

5.10.2 4 kap 1 § SoL 
Beslut om upphörande av 
öppenvårdsinsats Socialsekreterare  

5.10.3 4 kap 1 § SoL 
Beslut om kostnader för 
öppenvård Ehetschef 

Max 10 000 kr 
per ärende och 
år 

5.10.4 4 kap 1 § SoL 

Beslut om upphörande av 
öppenvårdsinsats trots att 
den enskilde önskar att 
insatsen skall fortgå 

SONAU  

5.10.5 
4 kap 1 § SoL 
6 kap 13 a § FB 

Beslut om öppenvårdsinsats 
rörande barn som står 
under vårdnad av två 
vårdnadshavare där endast 
en vårdnadshavare 
samtycker till åtgärder 

SONAU  

5.10.6 
4 kap 1 § SoL 

3 kap 6 b § SoL 

Beslut om bistånd i form av 
kontaktfamilj/person Socialsekreterare  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.10.7  

Beslut om förordnande och 
entledigande av 
kontaktfamilj/person 

Socialsekreterare  

 

5.11 Lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.11.1 4 § LVU 

Beslut att hos 
förvaltningsrätten ansöka 
om vård enligt 2 § eller 3 § 
LVU 

SONAU  

5.11.2 6 § LVU 
Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

SONAU 

Ordförande eller 
ledamot i AU* 

Om AU:s 
sammanträde inte 
kan avvaktas får 
ordförande eller 
ledamot i AU 
besluta om 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt 6 § LVU. 

Enligt beslut om 
förordnande 

5.11.3 7 § LVU 

Beslut om att underställa 
omedelbart 
omhändertagande Enhetschef  

5.11.4 9 § 3 st LVU 

Beslut om att omedelbart 
omhändertagande skall 
upphöra Ordförande  

5.11.5 11 § 1 st LVU 

Beslut om hur vården skall 
ordnas och var den unge 
skall vistas under vårtiden 

SONAU 

Ordförande eller 
ledamot i 
SONAU* 

Om AU:s 
sammanträde inte 
kan avvaktas 

5.11.6 11 § 2 st LVU 

Beslut om att den unge får 
vistas i hemmet under 
vårdtiden SONAU  

5.11.7 13 § 2 st LVU 
Övervägande av vård med 
stöd av 2 § LVU SONAU  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.11.8 13 § 3 st LVU 
Omprövning av vård med 
stöd av 3 § LVU SONAU  

5.11.9 14 § 2 st 1 p 
LVU 

Beslut om hur rätten till 
umgänge med den unge ska 
se ut 

Nämnd 
Ordförande* 

*I brådskande fall 
när nämndens 
sammanträde inte 
kan avvaktas 

5.11.10 14 § 2 st 2 p 
LVU 

Beslut om att den unges 
vistelseadress inte skall 
röjas för föräldrarna eller 
vårdnadshavarna 

Nämnd 
Ordförande* 

*I brådskande fall 
när nämndens 
sammanträde inte 
kan avvaktas 

5.11.11 14 § 3 st LVU 

Övervägande av beslut 
beträffande 
umgängesbegränsning eller 
hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st 1 
p och/eller 14 § 2 st 1 p 
LVU fortfarande behövs 

SONAU  

5.11.12 21 § 1 st LVU 
Beslut om att vården skall 
upphöra SONAU  

5.11.13 22 § 1 p och/alt 
2 § LVU 

Beslut om kontaktperson 
eller behandling i öppen 
form 

SONAU  

5.11.14 22 § 3 st LVU 

Prövning om beslut enligt 
22 § LVU fortfarande 
behövs 

SONAU  

5.11.15 22 § 3 st LVU 
Beslut om att insats enligt 
22 § LVU skall upphöra SONAU  

5.11.16 24 § LVU 

Beslut att hos 
förvaltningsrätten ansöka 
om flyttningsförbud 

SONAU  

5.11.17 27 § 1 p alt 2 p 
LVU 

Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

SONAU 

Ordförande eller 
ledamot i AU* 

*Om AU:s beslut 
inte kan avvaktas 
Enligt beslut om 
förordnande 
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Besluts-
nummer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

5.11.18 29 § LVU 

Beslut att hos 
förvaltningsrätten ansöka 
om flyttningsförbud 

SONAU 

Om förvaltnings-
rätten fastställt 
beslut om 
tillfälligt 
flyttningsförbud 
skall nämnden 
inom två veckor 
från förvaltnings-
rättens beslut 
ansöka om 
flyttningsförbud 

5.11.19 26 § 1 st LVU 

Överväga om 
flyttningsförbudet 
fortfarande behövs 

SONAU  

5.11.20 26 § 2 st LVU 

Beslut om att 
flyttningsförbud skall 
upphävas 

SONAU  

5.11.21 31 § LVU 

Beslut om den unges 
umgänge med föräldrar 
eller vårdnadshavare efter 
beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud eller 
flyttningsförbud 

SONAU  

5.11.22 31 b § LVU 

Beslut om ansökan till 
förvaltningsrätt om 
utreseförbud 

SONAU  

5.11.23 31 d § LVU 
Beslut om tillfälligt 
utreseförbud 

SONAU 

Ordförande eller 
ledamot i AU* 

*Om AU:s beslut 
inte kan avvaktas 

5.11.24 31 i § LVU 
Beslut om undantag för 
utreseförbud SONAU  

5.11.25 32 § 1 st LVU 

Beslut om 
läkarundersökning och plats 
för undersökningen 

Enhetschef  

5.11.26 43 § 1 p LVU 

Beslut att begära 
polismyndighetens biträde 
för att bereda läkare 
tillträde till den unges hem 
eller för inställa den unge 
till läkarundersökning 

SONAU 

Ordförande eller 
ledamot i AU* 

*Om AU:s beslut 
inte kan avvaktas 
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Besluts-
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

5.11.27 43 § 2 p LVU 

Beslut att begära 
polismyndighetens biträde 
för att genomföra vård 
eller omhändertagande 
med stöd av LVU 

Enhetschef 

Handläggare 
socialjouren 

 

 

5.12 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.12.1 7 § LVM Beslut att inleda utredning Enhetschef  

5.12.2 7 § LVM 
Beslut att inte inleda 
utredning Enhetschef  

5.12.3 7 § LVM 
Beslut om att lägga ner 
inledd utredning Enhetschef  

5.12.4 9 § LVM 
Beslut om 
läkarundersökning Enhetschef  

5.12.5 11 § LVM 

Beslut att hos 
Förvaltningsrätten ansöka 
om beredande av vård SONAU  

5.12.6 13 § LVM 
Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

SONAU 

Ordförande eller 
ledamot 

*Om AU:s 
sammanträde 
inte kan 
avvaktas. Enligt 
beslut om 
förordnande 

5.12.7 15 § LVM 

Underställa beslut om 
omedelbart 
omhändertagande Enhetschef  

5.12.8 45 § 1 p LVM 

Besluta att begära biträde av 
polismyndigheten för att 
genomföra beslut om 
läkarundersökning 

Enhetschef  

5.12.9 45 § 1 p LVM 

Besluta att begära biträde av 
polismyndigheten för att 
genomföra beslut om 
läkarundersökning 

Enhetschef  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.12.10 45 § 2 p LVM 

Beslut om att begära biträde 
av polismyndigheten för att 
genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande 

Enhetschef 

Handläggare 
socialjouren 

 

 

5.13 Familjerätt 
Faderskapsärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.13.1 1 kap 4 § 1 st FB 

Godkännande av 
faderskapsbekräftelse där 
parterna är sammanboende 
och ingen tvekan råder om 
faderskapet 

Socialpedagog 

Socialsekreterare 

Administratör 

 

5.13.2 1 kap 4 § 2 st FB 
Godkännande av faderskap i 
övriga fall Socialsekreterare  

5.13.3 2 kap 1 §, 4-6 §§, 
8 § FB 

Sörja för att faderskap till 
barn till föräldrar som är ej 
är sammanboende fastställs 

Socialsekreterare  

5.13.4 2 kap 9 § 1 st FB 

Utreda om annan man kan 
vara far till barnet, om 
vårdnadshavaren begär det 
och det är lämpligt 

Socialsekreterare  

5.13.5 3 kap 5,6,8 §§ FB 

Väcka och föra talan i mål 
om fastställande av 
faderskap 

Socialsekreterare  
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Underhåll 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.13.6 7 kap 7 och 14 
§§ FB 

Tillse att barn till föräldrar 
som inte är gifta med 
varandra tillförsäkras 
underhåll 

Administratör 

Socialsekreterare 
 

5.13.7 7 kap 7 och 14 
§§ FB 

Tillse att barn till föräldrar 
som inte är gifta med 
varandra tillförsäkras 
underhåll – Engångsbelopp 

Nämnd  

5.13.8 7 kap 4 § FB 
Väcka och föra talan i fråga 
om underhållsbidrag Socialsekreterare  

 

Vårdnad, boende, umgänge 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.13.9 6 kap 19 § FB 

Utse utredare i mål eller 
ärende avseende vårdnad, 
boende eller umgänge enligt 
6 kap 19 § FB 

Enhetschef  

5.13.10 6 kap 6 § FB 
Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om vårdnad Socialsekreterare  

5.13.11 6 kap 6 § FB 
Beslut att inte godkänna 
föräldrars avtal om vårdnad 

Socialchef 
Enhetschef  

5.13.12 6 kap 14 a § 
Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om boende Socialsekreterare  

5.13.13 6 kap 14 a § FB 
Beslut att inte godkänna 
föräldrars avtal om boende 

Socialchef 
Enhetschef  

5.13.14 6 kap 15 a § FB 
Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om umgänge Socialsekreterare  

5.13.15 6 kap 15 a § FB 
Beslut att inte godkänna 
föräldrars avtal om umgänge 

Socialchef 
Enhetschef  

5.13.16 6 kap 15 b § FB 

Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om 
umgängesresor 

Socialsekreterare  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.13.17 6 kap 15 b § FB 

Beslut att inte godkänna 
föräldrars avtal om 
umgängesresor 

Socialchef 
Enhetschef  

5.13.18 6 kap 7 § FB 
Beslut att väcka talan om 
vårdnadsöverflyttning SON  

5.13.19 6 kap 8 § FB 

Beslut att väcka talan om 
vårdnadsöverflyttning 
avseende barn som varit 
familjehemsplacerat 

SON  

5.13.20 6 kap 8 a § FB 
Beslut att väcka talan om 
vårdnadsöverflyttning SON  

5.13.21 6 kap 9 § FB 

Anmäla behov om särskild 
förordnad vårdnadshavare 
vid vårdnadshavares 
bortgång 

SON  

     

5.13.22 6 kap 19 § FB 

Lämna upplysningar till 
tingsrätten i vårdnad-, 
boende- och 
umgängesärenden 

Socialsekreterare  

5.13.23 6 kap 19 § FB 

Utse utredare i ärende om 
vårdnad, boende och 
umgänge 

Enhetschef  

5.13.24 6 kap 19 § 5 st 
FB 

Beslut att från annan 
kommun inhämta uppgifter 
som kan vara av betydelse 
för genomförande av 
utredning avseende vårdnad, 
boende eller umgänge 

Enhetschef  

5.13.25 6 kap 13 a § FB 

Beslut om åtgärd rörande 
barn oavsett båda 
vårdnadshavarnas samtycke 

SONAU  

5.13.26 6 kap 20 § FB 

Lämna upplysningar inför 
interimistiskt beslut i 
tingsrätten 

Socialsekreterare  

5.13.27 5 kap 2 § SoF 

Framställan om 
målsägarbiträde för 
underårig i fråga om 
vårdnad 

Enhetschef  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.13.28 6 kap 15 a § 1 st 
FB 

Beslut att väcka talan 
avseende barns umgänge 
med förälder 

SON  

5.13.29 6 kap 15 a § 2 st 
FB 

Beslut att väcka talan 
avseende barns umgänge 
med annan barnet 
närstående 

SON  

5.13.30 5 kap 2 § SoF 

Beslut om ansökan hos 
domstol avseende övriga 
åtgärder som behöver 
vidtas i fråga om vårdnad, 
boende, umgänge eller 
förmyndarskap 

SON  

 

Adoption 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.13.31 6 kap 12 § SoL 
Beslut om medgivande till 
adoption SONAU  

5.13.32 6 kap 13 § SoL 
Beslut om återkallande av 
medgivande till adoption SONAU  

5.13.33 6 kap 14 § SoL 

Beslut om samtycke till att 
adoptionsförfarandet skall få 
fortsätta 

Socialsekreterare  

5.13.34 6 kap 14 § SoL 

Beslut att inte ge samtycke 
till att adoptionsförfarandet 
skall få fortsätta. 

SONAU  

5.13.35 5 kap 2 § SoL 
Beslut om förbud mot 
adoption SON  

5.13.36 4 kap 10 § FB Yttrande avseende adoption SON  
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5.14 Begravning och dödsbohandläggning 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.14.1 20 kap 8 a § 
Ärvdabalken 

Beslut om dödsboanmälan 
till Skatteverket Dödsbo-

handläggare  

5.14.2 20 kap 8 a § 
Ärvdabalken 

Beslut att avvisa ansökan 
om dödsboanmälan Dödsbo-

handläggare  

5.14.3 18 kap 2 § 
Ärvdabalken 

Beslut om att inleda 
dödsboutredning Dödsbohandläggare  

5.14.4 18 kap 2 § 
Ärvdabalken 

Beslut om att avsluta 
dödsboutredning Dödsbohandläggare  

5.14.5 18 kap 2 § 
Ärvdabalken 

Beslut om att inleda 
tillfällig dödsboförvaltning 

Dödsbo-
handläggare  

5.14.6 18 kap 2 § 
Ärvdabalken 

Beslut om att avsluta 
tillfällig dödsboförvaltning 

Dödsbo-
handläggare  

5.14.7 
5 kap 2 § 
Begravnings-
lagen 

Beslut att anordna 
gravsättning Enhetschef  
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6. Serveringstillstånd 
6.1Stadigvarade serveringstillstånd 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.1.1 8 kap 2 § AL Allmänheten, slutet sällskap SONAU 

Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 36 
§ KL 

6.1.2 8 kap 4 § AL 
Cateringverksamhet i slutna 
sällskap SONAU 

Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 36 
§ KL 

6.1.3 8 kap 2 § AL Paustillstånd SONAU 
Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 36 
§ KL 

6.1.4 8 kap 4 § AL 
Anmälan om serveringslokal 
vid catering 

Alkohol-
handläggare  

6.1.5 8 kap 2, 14, 19 
§§ AL 

Ändringar i tillstånd (t.ex. 
serveringstid, utökad 
serveringsyta, alkoholdryck) 

Alkohol-
handläggare  

6.1.6 8 kap 7 § AL 
Provsmakning vid 
tillverkning 

SONAU 
Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 36 
§ KL 

6.1.7 9 kap 11 § AL 

Ändringar i ägarförhållanden 
med samma juridiska person 
– Bolagsändring 

Alkohol-
handläggare  

6.1.8 8 kap 14 § AL 
Servering i gemensamt 
serveringsutrymme 

Alkohol-
handläggare  

 

6.2 Tillfälliga serveringstillstånd 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.2.1 8 kap 2 § AL Servering till allmänheten Alkohol-
handläggare  

6.2.2 8 kap 2 § AL Slutna sällskap Alkohol-
handläggare  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.2.3 8 kap 14 § AL 
Servering i gemensamt 
serveringsutrymme Alkohol-

handläggare  

6.2.4 8 kap 2 § AL Paustillstånd Alkohol-
handläggare  

6.2.5 8 kap 6 § AL 
Provsmakning vid 
arrangemang Alkohol-

handläggare  

6.2.6 9 kap 12 § AL 
Efter ansökan från 
konkursbo Alkohol-

handläggare  

 

6.3 Övriga ärenden serveringstillstånd 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.3.1 9 kap 17, 18 §§ 
AL 

Beslut att inleda 
tillsynsärende 

Alkohol-
handläggare  

6.3.2 9 kap 17, 18 §§ 
AL 

Beslut att avsluta 
tillsynsärende utan åtgärd Alkohol-

handläggare  

6.3.3 9 kap 17 § AL Beslut i fråga om erinran Alkohol-
handläggare  

6.3.4 9 kap 17 § AL Beslut i fråga om varning SONAU 
Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 39 
§ KL 

6.3.5 9 kap 19 § AL 

Beslut att meddela varning 
till den som bedriver 
servering av folköl. 

SONAU 
Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 39 
§ KL 

6.3.6 10 kap 1 § AL 
Beslut om överklagande till 
förvaltningsrätt 

SONAU 
Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 39 
§ KL 

6.3.7 9 kap 18 § 1 p 
AL 

Beslut om återkallelse av 
tillstånd på 
tillståndshavarens egen 
begäran eller upphörande av 
verksamheten 

SONAU 
Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 39 
§ KL 

6.3.8 9 kap 18 § 2 p 
AL 

Beslut om återkallelse av 
tillstånd 

SONAU 
Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 39 
§ KL 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.3.9 45 § FL 
Avvisa överklagan som 
inkommit för sent 

Alkohol-
handläggare  

6.3.10 8 kap 2 § AL 

Beslut att avskriva ärende 
om serveringstillstånd när 
ärendet ej är komplett 

Alkohol-
handläggare  

6.3.11 8 kap 1, 2, 4, 6, 
7 §§ AL 

Beslut om att avskriva 
ärende då sökande återtagit 
ansökan eller då sökanden 
upphört som rättssubjekt. 

Alkohol-
handläggare  

6.3.12 20 § 2 st FL 

Beslut att avvisa ärende då 
prövning av ärendet i 
sakfrågan ej kan göras. 

Alkohol-
handläggare  

6.3.13 48 § FL 

Begäran att överklagade 
beslutet tillsvidare inte skall 
gälla (inhibition) 

Alkohol-
handläggare  

6.3.14 37-39 §§ FL 
Ompröva uppenbart 
oriktiga beslut 

SONAU 
Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 39 
§ KL 

6.3.15 9 kap 9 § AL 
Begäran om biträde av 
polismyndighet 

Alkohol-
handläggare  

6.3.16 11 kap AL 
Lämna polis-, åtalsanmälan 
mot brott mot alkohollagen 

Alkohol-
handläggare  

6.3.17 9 kap 8 § AL 
Lämna uppgifter på begäran 
av tillsynsmyndighet 

Alkohol-
handläggare  

6.3.18 8 § FL 

Inhämta upplysningar och 
yttranden från andra 
myndigheter 

Alkohol-
handläggare  

6.3.19 3 kap 10 § AL 

Beslut om förbud eller 
inskränkning av viss 
försäljning av 
alkoholdrycker för visst 
tillfälle. 

SONAU 
Ordförande* 

*Ordförande i 
de fall som 
avses i 6 kap 39 
§ KL 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 26 Information om hyrda lokaler 
SON 2022/27 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna och lämna den vidare till nämnden för information. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om arbetet med förhyrning av lokaler för hemvården respektive daglig verksamhet. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta lägga informationen till handlingarna och 

lämna den vidare till nämnden för information. 

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

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/27 

2022-02-06 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, tf socialchef 

Tjänsteskrivelse information om lokal för daglig 
verksamhet, Solgläntan 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
En del av social- och omvårdnadsförvaltningens daglig verksamhet, Solgläntan, saknar i dagsläget 
egna lokaler. I investeringsplanen för 2022 och framåt finns förslag om en investering för 
samordning av daglig verksamhet. Frågan kring lokaler för daglig verksamhet har blivit alltmer akut 
eftersom det innebär ej verkställda beslut. 

Utredning 
Del av daglig verksamhet för LSS, Solgläntan fanns tidigare på Midgård, men fick av olika skäl lämna 
dessa lokaler och flyttade istället i augusti 2020 till Rudbecksgymnasiets lokaler på Idrottsgatan 11 
med en tanke om att dessa lokaler var bra anpassade till verksamheten. Det fungerade relativt bra, 
men då skolan återigen behövde sina lokaler i kombination med en insikt om att verksamheten 
har ett annat behov lokalmässigt flyttade verksamheten ut hösten 2021 med löfte om att 
nyrenoverade och för verksamheten anpassade lokaler skulle erbjudas senast årsskiftet 2021/2022.  
 
En högst temporär lösning som innebar att daglig verksamhet för Solgläntan, under hösten -21 och 
fram till årsskiftet, bedrevs delvis och i alternativa former i lokaler på Idrottsgatan 7 & 9, som 
tillhör korttidsverksamheten och som dagtid stod tom. På så vis blev det inte en ny adress att åka 
till för brukarna samt att lokalerna var kända för dem sedan tidigare. I kombination med detta så 
fick aktiviteter, vid behov, planeras och utgå från brukarnas hem för att förebygga att för många 
vistades i lokalerna samtidigt. I dagsläget består verksamheten av 8 brukare och 5-6 personal. 
Sammanlagt ca 15 personer i samma lokal. 
 
Behovet av samordning av lokaler för daglig verksamhet har identifierats och investeringsmedel 
för lokaler är avsatta i investeringsplanen 2022. Under 2021 har olika alternativ till lösningar för 
Solgläntan diskuterats i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen och en behovssammanställning 
har gjorts där enheten för funktionsnedsättningar både i muntlig och skriftlig information har 
beskrivit vilka behov som finns gällande lokaler för målgruppen. Ett antal olika platsbesök för att 
hitta en lösning för att Tidaholms kommun ska kunna bedriva den lagstadgade insatsen daglig 
verksamhet enligt 9:10 LSS har genomförts.  
Behov för daglig verksamhet (Solgläntan):  

• Tillgänglighetsanpassad entré (hiss om flera plan) 
• Kök med möjlighet till matlagning & gemensam rymlig matplats. 
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• 6 arbetsrum 
• 1 stort gemensamhetsutrymme  
• 1-2 aktivitetsrum  Arbetsrum/sinnesrum/vilorum med säng då vissa brukare har Epilepsi 

och måste vila efter ett EP anfall.   
• 2-3 RWC och en dusch. 
• Tvättstuga 
• Arbetsstation/Kontor till personal (måste gå att stänga om sig). 
• Personalutrymme med kök/tillredningsmöjligheter, matplats, vilomöjligheter, 

omklädningsrum och toalett.  
• Ljudisolerat  

Vidare behöver lokalerna vara rymliga med genomtänkt planering för att förebygga risk för tillbud 
och arbetsskador. Av samma skäl är smala och trånga utrymmen är uteslutna då det kan leda till 
utsatta situationer. Samtliga brukare har diagnosen Autism med olika tilläggsdiagnoser, vissa 
kopplade rörelsehinder. Det är varken lämpligt eller rimligt att inhysa denna redan sårbara grupp i 
tillfälliga lokaler. 
 
Ännu har inte något lämpligt alternativ eller förslag till intern lokallösning framkommit. Flera av 
kommunens egna lokaler har prövats och förkastats av olika skäl; storlek, utformning etc. I det här 
läget framkom möjlighet att hyra lokal för ändamålet externt på Ulvestorpsgatan. Bedömningen är 
att dessa lokaler är väl anpassade för verksamheten och mötte nästan hela ovanstående 
kravspecifikation. Alltså kräver dessa externa lokaler ingen anpassning för att kunna tas i bruk 
omgående och fungera väl till dess att en investering i lokal i kommunens fastigheter kan 
genomföras.  
 
Konsekvenser: 
Den totala lokalkostnaden minskar i relation till budget, Arbetsmiljön förbättras väsentligt och risk 
för tillbud och arbetsskador minskar med bättre utrymmen och bättre förutsättningar. Dessutom 
skapar denna lösning utrymme och tid för att utreda en långsiktigt hållbar lösning för daglig 
verksamhet.  

Daglig verksamhet lokalkostnad 2022 beräknas till 1,4 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs i 
fyra lokaler; Solvik, Idrottsgatan, Torggatan och från 1 mars på Ulvestorpsgatan. 

LSS daglig verksamhet har budgeterat med lokalkostnader år 2022 om 1,4 miljoner kronor. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om lokal för daglig verksamhet, Solgläntan”, tf Socialchef 

Pema Malmgren, 2022-02-06 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/27 

2022-02-06 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, tf socialchef 

Tjänsteskrivelse information om lokal för 
hemvården 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningens enhet ”Stöd i ordinärt boende” utgår från lokaler som i 
dagsläget är för trånga. I investeringsplanen för 2022 och framåt finns förslag om en investering i 
nya lokaler. Frågan kring lokaler för hemvården har blivit alltmer angelägen eftersom det är en 
stadigt ökande trend av ökande antal brukare inom hemvården. Strax före årsskiftet sjösattes en 
organisationsförändring inom enheten med utökning av antalet arbetsgrupper för att hantera 
denna ökning och samtidigt kunna sänka kontinuitetstalet. Detta har medfört en akut 
trångboddhet. Behovet har identifierats i investeringsplanen och uppdrag om förstudie har 
beslutats, men ännu ej genomförts. 

Utredning 
Hemvården har sina lokaler på övre plan i disponentvillan. Dessa lokaler har sedan flera år varit 
otillräckliga och inte fullt anpassade för nuvarande behov.  Dessa behov har identifierats och 
investeringsmedel för lokaler för hemvården är avsatta i investeringsplanen och uppdrag om en 
förstudie beslutades av social- och omvårdnadsnämnden 25 maj 2021. Under arbetet med 
förstudien har olika alternativ till lösningar har diskuterats i dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och en behovssammanställning har gjorts. 
Hemvårdens lokalbehov är:  

• 6 kontor med utrymme för enskilda samtal 
• 7 grupprum för grupper ska rymma 10 personer samtidigt (varav ett något mindre) 
• Flera kontorsutrymme avsett för 2 samtidiga arbetsplatser med planeringsfunktion, för lås 

och larm samt plats för personal att dokumentera ostört (3-4 platser) 
• utrymme för personlig assistans (kontor/grupprum)  
• Utrymme för skrivare/kopiator och kontorsmateriel 
• Konferensrum med plats för minst 30 personer samtidigt. 
• Kök och personalrum med plats för 60 personer  
• Vilrum plats för minst 3-4 personer  
• Omklädningsrum för 130 damer och 30 herrar med utrymme för skåp till klädförvaring 
• Tvättstugeutrymme. 
• Förrådsutrymmen till daglig/hantering och lagerverksamhet av skyddsmaterial 
• Förrådsutrymme för att hantera material till den nyckellösa hanteringen och larm  
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• Vidare behövs parkeringsplatser för tjänstebilar 15 st, förrådsutrymme för cyklar 
(tjänstecyklar) samt brandsäkert utrymme för att ladda batterier till el-cyklar.  

 
Inget lämpligt alternativ eller förslag till intern lokallösning har dock framkommit i förstudien ännu. 
Flera av kommunens egna lokaler har prövats och förkastats av olika skäl; storlek, placering, 
parkeringsplatser etc.  
 
I det här läget framkom möjlighet att hyra lokal externt som ligger i anslutning till nuvarande 
lokaler vilket innebär att vissa funktioner kan behållas i disponentvillans källare och samtidigt 
kräver dessa externa lokaler mycket liten anpassning för att kunna tas i bruk omgående och 
fungera som en temporär lösning till dess att en investering i lokal i kommunens fastigheter kan 
genomföras. Lokalerna i ”tändstickan” medför även möjlighet till samordning med rehabiliteringen 
och närhet till Närhälsan. De lokaler som frigörs i Disponentvillan kan istället tas i anspråk av 
Biståndsenheten, som i sin tur kan lämna externt förhyrda lokaler. 
 
Konsekvenser: 
Den totala lokalkostnaden ökar något, men effekten mildras av möjligheten att kunna lämna andra 
externa lokaler. Arbetsmiljön förbättras väsentligt och risk för smittspridning mellan personal 
minskar med bättre utrymmen. Med bättre förutsättningar, bättre arbetsmiljö och minskad 
smittspridning kan vården till brukare förbättras till exempel genom minskade kontinuitetstal. 
Dessutom skapar denna lösning utrymme och tid för att utreda en långsiktigt hållbar lösning för 
hemvården. För biståndsenheten innebär en flytt till disponentvillan bättre förutsättning till 
samordning med alla de delar inom social- och omvårdnadsförvaltningen som redan finns i 
området kring Solvik. 

Hemvårdens lokalkostnad 2022 beräknas till 510 000 kronor. Verksamheten bedrivs i 
Disponentvillan. 

Inklusive anpassningar av ”tändstickans” lokaler till hemvårdens behov så uppskattas lokalhyran till 
800 000 kronor. 

Biståndsenheten hyr externa lokaler på Telefongatan. En flytt till Disponentvillan innebär att 
kostnad för externa lokaler kan minskas med 400 000 kronor. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om lokal för hemvården”, tf Socialchef Pema Malmgren, 

2022-02-06. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/55, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen - 

förstudie framtida behov av lokaler för hemvården”, 2021-05-25. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 27 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
SON 2022/28 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden besluta att hos 

folkhälsorådet ansöka om 37 404 kr till utbildning för socialpedagogerna på 
Familjecentralen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärenden gäller ansökan om medel från folkhälsorådet om 37 404 till utbildning för personal på 
Familjecentralen till gruppledare i COS-P (Circle of security/Trygghetscirkeln). 

Trygghetscirkeln COS-P riktar sig till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Syftet med programmet 
är att ge vägledning till att uppnå ett föräldraskap som är gott nog, genom att stötta föräldrar i att 
förstå sitt barns signaler och vilka behov barnet uttrycker. Målet är att barn ska få hjälp att känna 
en trygghet i sig själv och kan växa upp trygg med att möta livets utmaningar. Programmet bygger 
på anknytnings-psykologisk teori och forskning. 

Trygghetscirkeln COS-P består av åtta gruppträffar om 2 timmar där föräldrar ges möjlighet att 
tillsammans med andra föräldrar reflektera över sitt föräldraskap och sina barns behov. 

Enligt rutin skall ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan ansökan görs till 
folkhälsorådet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att hos folkhälsorådet ansöka om 37 404 kr till 

utbildning för socialpedagogerna på Familjecentralen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 

2022-02-02. 
 Ansökan om folkhälsomedel, socialpedagog Anja Johansson, 2021-12-03 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/28 

2022-02-02 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Ansökan om folkhälsomedel 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att hos folkhälsorådet ansöka om 37 404 kr till 
utbildning för socialpedagogerna på Familjecentralen. 

Ärendet 
Ärenden gäller ansökan om medel från folkhälsorådet om 37 404 till utbildning för personal på 
Familjecentralen till gruppledare i COS-P (Circle of security/Trygghetscirkeln). 

Trygghetscirkeln COS-P riktar sig till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Syftet med programmet 
är att ge vägledning till att uppnå ett föräldraskap som är gott nog, genom att stötta föräldrar i att 
förstå sitt barns signaler och vilka behov barnet uttrycker. Målet är att barn ska få hjälp att känna 
en trygghet i sig själv och kan växa upp trygg med att möta livets utmaningar. Programmet bygger 
på anknytnings-psykologisk teori och forskning. 

Trygghetscirkeln COS-P består av åtta gruppträffar om 2 timmar där föräldrar ges möjlighet att 
tillsammans med andra föräldrar reflektera över sitt föräldraskap och sina barns behov. 

Enligt rutin skall ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan ansökan görs till 
folkhälsorådet. 

Barnrättsbedömning 
Ansökan om folkhälsomedel bedöms ligga i linje med barnrättsperspektivet då målet är att stötta 
barn till en trygg tillvaro. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 

2022-02-02. 
 Ansökan om folkhälsomedel, socialpedagog Anja Johansson, 2021-12-03 
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Ärendenummer: #1894 | Inskickat av: Tidaholms kommun Socialtjänst/Familjecentralen (ANJA JOHANSSON) | Datum: 2021-12-03 14:24Sida  av 1 3

 Vilket belopp vill ni söka ?
37404

Folkhälsomedel - ansökan
Ärendenummer: #1894 | Inskickat av: Tidaholms kommun Socialtjänst/Familjecentralen (ANJA 

JOHANSSON) | 2021-12-03 14:24
Ändrad av handläggare: Malin Gustafsson | Ändringsdatum: 2022-02-08 11:42

1. Ansökan

Sökt belopp

Vad är det ni ser som behöver utvecklas ?

Vi behöver utveckla möjligheten att vid behov ge ett mer riktat stöd till barn och föräldrar. Vi 
behöver på ett bättre och tydligare sätt systematisera hur och när vi arbetar med att främja 
anknytningen mellan barn och förälder när vi ser att det behovet finns.

Vi vill därför starta grupper i programmet COS-P, Trygghetscirkeln.
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Vad är syftet med satsningen ?

Ett av familjecentralens viktigaste uppdrag är att på olika sätt stärka relationen mellan barn och 
föräldrar eftersom forskning visar att det är en stark skyddsfaktor för barnet under hela livet.

Vi bygger denna resiliens på många sätt både i vår öppna verksamhet och i olika typer av 
föräldragrupper.

Det som vi saknar är att kunna erbjuda föräldrar och barn, där vi ser att det finns behov, att ingå i 
en grupp där vi särskilt ger stöd till föräldern i att läsa av och möta sitt barn så att anknytningen 
stärks.

Vad är målet med satsningen ?

Att säkerställa att så många barn som möjligt tidigt har lyhörda föräldrar som möter deras 
behov. På så sätt skapas en trygg anknytning och därigenom en trygg uppväxt.

Att föräldrar ser och förstår sitt barns signaler och kan möta barnets behov och på så sätt bidra 
till en trygg anknytning.

Att förbättra vårt arbetet med föräldraskapsstöd genom att fördjupa vår kunskap i hur vi 
vägleder föräldrar när det gäller just anknytning.

Beskriv konkret vad ni avser göra samt under vilken tidsperiod

Vi har för avsikt att under våren 2022 utbilda oss till gruppledare i COS -P (Circle of security
/Trygghetscirkeln) som är ett gruppbaserat program där man främjar anknytningen mellan barn 
och förälder.

Under hösten 2022 börjar vi sedan att varje termin erbjuda grupper i Trygghetscirkeln på 
familjecentralen som en del av den ordinarie verksamheten.

Eftersom familjecentralen är en tvärprofessionell arbetsplats där även barnmorska, 
barnhälsovård och socialtjänstens öppenvård arbetar kommer vi att kunna erbjuda 
Trygghetscirkeln till föräldrar i flera sammanhang.

Vilken är målgruppen för satsningen ?

Trygghetscirkeln COS-P riktar sig till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Syftet med programmet 
är att ge vägledning till att uppnå ett föräldraskap som är ?gott nog?, genom att stötta föräldrar i 
att förstå sitt barns signaler och vilka behov barnet uttrycker. Målet är att barn ska få hjälp att 
känna en trygghet i sig själv och kan växa upp trygg med att möta livets utmaningar. 
Programmet bygger på anknytnings-psykologisk teori och forskning.

Trygghetscirkeln COS-P består av åtta gruppträffar om 2 timmar där föräldrar ges möjlighet att 
tillsammans med andra föräldrar reflektera över sitt föräldraskap och sina barns behov.

Beskriv satsningens totala kostnader och dess finansiering

Vi avser att utbilda de 2 socialpedagoger som redan arbetar i den öppna verksamheten på 
familjecentralen. Kursavgiften är 18 702 kr/person. Därför ansöker vi om 37 404 kr från 
Folkhälsorådet.
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Ärendenummer: #1894 | Inskickat av: Tidaholms kommun Socialtjänst/Familjecentralen (ANJA JOHANSSON) | Datum: 2021-12-03 14:24Sida  av 3 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon
0790622575

 Telefon
0502606450

 E-postadress
anja.johansson@tidaholm.se

 För- & Efternamn
ANJA JOHANSSON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
522 21 Tidaholm

 Adress
Box 45

 Organisationsnummer
212000-1736

 Organisationens namn
Tidaholms kommun Socialtjänst
/Familjecentralen

Beskriv hur satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade områden 
("psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt liv")

Familjecentralen utgör en hälsofrämjande arena och resurs för familjer i Tidaholm. Här får man 
möjlighet att möta andra redan under graviditeten och sedan i gemenskap under småbarnsåren. 
Att få barn är en omvälvande tid för många. Att möta andra familjer i samma situation är därför 
viktigt för hela familjens hälsa och välmående. Många problem som annars kan bli stora får 
tidigt sin lösning på familjecentralen.

Därför kan egentligen hela verksamheten kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade områden. 
Psykisk hälsa när föräldrar får mötas, speglas och uppleva att de räcker till. Familjecentralen är 
en tidig insats genom att vara tvärprofessionell och med tydliga mål där barnet står i centrum. 
Att mötas i lek och gemenskap ger familjer möjlighet att vara aktiva och delaktiga i samhället.

Specifikt kan COS-P Trygghetscirkeln ge ännu fler barn och föräldrar möjlighet att ta del av den 
hälsofrämjande arena och stödjande miljö som familjecentralen erbjuder. Genom att samverka 
med våra kollegor kring trygghetscirkeln och fånga upp föräldrar som är osäkra kan vi erbjuda 
stöd och då främja en trygg anknytning. Barn och föräldrar som fungerar tillsammans och mår 
bra och kan lättare vara tillsammans med andra i lek och gemenskap.

2. Sökande

Sökande
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/37 

2022-02-14 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Nominering inför Coompanion 
Skaraborgs årsstämma 2022 
Förslag till beslut 

-  

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att fatta beslut om nomineringar inför Coompanion 
Skaraborgs årsstämma 2022. Nämnden har möjlighet att nominera ordinarie ledamöter och 
suppleanter till styrelsen, revisorer samt ledamöter i valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Nominering inför Coompanion Skaraborgs årsstämma 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-02-14. 
 Nomineringsbrev till medlemmarna 2022, Coompanion Skaraborg, 2022-02-11. 

Sändlista 
Coompanion Skaraborg 
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Till  

Medlemsorganisationer   Falköping den 11februari 2022 

Coompanion Skaraborg  

      

Nomineringar inför årsstämman 2022 
 
Hej alla medlemmar! 
 
För oss på Coompanion fortsatte vi som året innan att majoriteten av vår verksamhet 
genomfördes digitalt eller genom hybridmöten.  
Det har varit ett lärorikt år och där vi har fått utveckla den digitala mötestekniken men även 
blivit mer tillgängliga både i vår rådgivning och utbildningsinsatser.   
Styrelsemöten, årsstämman och planeringsdagarna har genomförts digitalt under året och det 
har fungerat mycket bra.  
 
Valberedningen har påbörjat sitt arbete och som medlemsorganisation har ni möjlighet att 
nominera ledamöter till styrelsen, valberedningen, revisorer (ordinarie och suppleanter).  
Ni som har nominerat på 4 år dvs. kommuner ni får gärna mejla till valberedningen om de valda 
står kvar eller om det skett någon förändring.  
Alla medlemmar även de som har redan har valda representanter i styrelsen har möjlighet att 
även nominera till andra uppdrag.  
Valberedning vill att varje medlemsorganisation nominerar två personer, en man och en kvinna, 
så att valberedningen kan eftersträva en så jämställd sammansättning i styrelsen som möjligt. 
 
Årsstämman kommer att vara den 4 april  
Kallelse och handlingar kommer att skickas ut 2-6 veckor innan stämmodagen. 
 
Sista datum för nominering är 4 mars 
 
 
Nomineringarna skickas med post eller mejl till valberedningen: 
adress:  
Valberedningen  
Coompanion Skaraborg 
Storgatan 20B 
521 42 Falköping 
0515-155 50 
skaraborg@coompanion.se 
 
 
Med vänlig hälsning     
Valberedningen för Coompanion Skaraborg 
 
Lillemor Holgersson, sammankallande   Maria Henriksson 
Jonas Krantz     Coompanion 
Helena Dahlström 
Hillevi Wallgren 
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Nuvarande valda ledamöter i styrelse, revisorer och valberedning 
 
  
Ordinarie ledamöter till stämman 2022  
Bengt Ericson (ordförande)  Studieförbundet Vuxenskolan  
Jan Johansson  ABF Skaraborg 
Karola Svensson   Falköpings kommun 
Sofia Blomquist  HSB Nordvästra Götaland 
 
 
Ersättare till stämman 2022  
Peter Persson  Vara kommun 
Arvid Holm    Skara kommun 
Ingvar Jansson   Tidaholms kommun 
 
 
Revisorer till stämman 2022 
Pernilla Johansson   Töreboda kommun 
Mats Mellblom   Karlsborg kommun 
Karin Arvidsson   Töreboda kommun 
Dan-Inge Tapper   Kooperativet Laxen 
 
 
Valberedning till stämman 2022 
Lillemor Holgersson  Studieförbundet Vuxenskolan/sammankallande 
Helena Dahlström   Skövde kommun  
Jonas Krantz   Lidköpings kommun  
Hillevi Wallgren  Falköpings kommun  
 
 
Ordinarie styrelseledamöter valda till årsstämman 2023 
Maria Ribbstedt (vice ordf.)  SkaraborgsAssistans  
Ulrica Johansson  Skövde kommun 
Lars Waldefeldt   Götene kommun 
Linda Karlsson   Lidköping kommun  
Britt Ahrin    Coop Väst  
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Inför årsstämman 2022 
 

Styrelsen  
 
 
 
Ordinarie 
 
 
Organisation -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Namn -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-postadress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Ersättare 
 
Namn -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-postadress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
Nomineringar till styrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast den 4 mars 2022 
 
skaraborg@coompanion.se   Valberedningen  
    Coompanion Skaraborg 
    Storgatan 20B 
    521 42 Falköping 
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Inför årsstämman 2022 
 

Revisorer  
 
 
 
Ordinarie  
 
Organisation -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Namn -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-postadress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Ersättare  
 
Namn -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-postadress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
Nomineringar till styrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast den 4 mars 2022 
 
skaraborg@coompanion.se   Valberedningen  
    Coompanion Skaraborg 
    Storgatan 20B 
    521 42 Falköping 
 
 
 
 
 

146

mailto:skaraborg@coompanion.se


 
 

 
 

Inför årsstämman 2022 
 

Valberedning 
 
 
 
 
Organisation -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Namn -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-postadress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Namn -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-postadress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Nomineringar till styrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast den 4 mars 2022 
 
skaraborg@coompanion.se   Valberedningen  
    Coompanion Skaraborg 
    Storgatan 20B 
    521 42 Falköping 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/2 

2022-02-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Rapporter och skrivelser 2022-02-22 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om rapport kommunernas arbete enligt alkohollagen med tillståndsprövning och 
tillsyn över servering under 2021. Rapporten har fyllts i och skickats in till Folkhälsomyndigheten 
av Malin Lindholm, handläggare vid tillståndsenheten i Lidköping (SON 2022/32). 

Information om rapport angående inkomna synpunkter och klagomål till social- och 
omvårdnadsförvaltningen under 2021 (Dnr SON 2022/33). 

Information om årsrapport för ungdomsmottagningarna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro 
och Tidaholm 2021 (Dnr SON 2022/39). 

Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2022/26, ”Beslut om uppföljning av 
nämndernas arbete med intern kontroll 2020/2021”, 2022-02-09 
Kommunstyrelsen har beslutat att lägga rapport kring nämndernas arbete med intern 
kontroll 2020/2021 till handlingarna. 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2022/27, ”Beslut om revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning”, 2022-02-09. 
Kommunstyrelsen har beslutat att revidera sin delegationsordning samt att uppmana 
nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina delegationsordningar samt att även 
genomföra övriga ändringar. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-02-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-02-15. 
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Synpunkter och felanmälan

Vald period: 2021‐01‐01 ‐ 2021‐11‐30

Totalt antal ärenden: 25

Sammanfattning
 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 25 100,0%

Totalt 25 100,0%

Rapporten omfattar: Social‐ och omvårdnadsförvaltningen

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2021

Avslutade 9 1 3 1 0 3 1 1 0 3 3 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Registrering av synpunkter (2021‐01‐01 ‐ 2021‐11‐30)
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Inkom via Antal %

Blankett/svarskort 13 52,0%

Webbplatsen 8 32,0%

Brev 2 8,0%

Telefon 1 4,0%

E‐post 1 4,0%

Totalt 25 100,0%

 

Förbättring Antal %

Inte alls 10 40,0%

Oklart/förbättringspotential 9 36,0%

Lite 5 20,0%

Mycket 1 4,0%

Totalt 25 100,0%

 

Publicering hemsida Antal %

Publicera inte 24 96,0%

Publicera 1 4,0%

Totalt 25 100,0%

 

Sekretessmarkerad Antal %

Nej 25 100,0%

Totalt 25 100,0%

52%
32%

8%
4% 4%

Blankett/svarsk
ort

Webbplatsen

Brev

Telefon

40%

36%

20%

4%
Inte alls

Oklart/förbättri
ngspotential

Lite

Mycket

96%

4%

Publicera inte

Publicera

100%

Nej
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Fördelning per avdelning

 

Fördelning per avdelning Antal Fördelning

Äldreomsorg 20 80,0%

Biståndsenhet 3 12,0%

Individ‐ och familjeomsorg 1 4,0%

Funktionshinderomsorg 1 4,0%

Totalt 25 100,0%
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1

1

0 5 10 15 20 25

Äldreomsorg

Biståndsenhet

Individ‐ och familjeomsorg

Funktionshinderomsorg

Fördelning per avdelning

Antal
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 18 56,3%

Förslag 5 15,6%

Beröm 5 15,6%

Fråga 4 12,5%

Totalt 32 100,0%
56%

16%

16%

12%
Klagomål

Förslag

Beröm

Fråga

5

1

3

5

2

1

1
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Biståndsenhet

Funktionshinderomsorg

Individ‐ och familjeomsorg

Äldreomsorg

Antal

Biståndsenhet
Funktionshinderomsor

g
Individ‐ och

familjeomsorg
Äldreomsorg

Klagomål 2 1 1 14

Förslag 5

Fråga 1 3

Beröm 5

Synpunktstyp per avdelning
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Synpunktens kategorisering

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Kategori Antal Fördelning

Övrigt 20 69,0%

Bemötande/kompetens 4 13,8%

Service & tjänster 2 6,9%

Kost 2 6,9%

Delaktighet/inflytande 1 3,4%

Totalt 29 100,0%
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Kategorisering av synpunkter

Antal
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Ingen åtgärd genomförs 10 31,3%

Tas med vid framtida planering 9 28,1%

Kräver ingen åtgärd 9 28,1%

Åtgärdat 2 6,3%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 1 3,1%

Kommer att åtgärdas 1 3,1%

Totalt 32 100,0%
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Klassificering av resultat

 

Resultat Antal Fördelning

Ingen förändring 12 46,2%

Resultat oklart 7 26,9%

Förbättrad information 3 11,5%

Förändrade rutiner 2 7,7%

Hänvisning till annan organisation 1 3,8%

Förbättrad service 1 3,8%

Totalt 26 100,0%

Summan för antal resultat överensstämmer inte alltid med antal registrerade synpunkter. Det beror på att flera alternativ kan 

väljas då klassificering av resultat görs.
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Biståndsenhet Funktionshinderomsorg Individ‐ och familjeomsorg Äldreomsorg

Förbättrad information 1 2

Förbättrad service 1

Förändrade rutiner 1 1

Hänvisning till annan organisation 1

Ingen förändring 1 11

Resultat oklart 1 1 5

1
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11 11 1

11
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Klassificering av resultat per avdelning
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per telefon 10 40,0%

Per e‐post 8 32,0%

Vill ej bli kontaktad 5 20,0%

Per brev 2 8,0%

Totalt 25 100,0%
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Antal 4 13 1 2 0 5

170



12 (16)

A1 ‐ Synpunkter per förvaltning/avdelning/enhet

 

Förvaltning/avdelning Enhet Antal Fördelning

Social‐ och omvårdnadsförvaltningen 25 100,0%

Biståndsenhet (Enhet ej angiven) 3 12,0%

Funktionshinderomsorg LSS‐enheten 1 4,0%

Individ‐ och familjeomsorg Barn‐, ungdom och familjesektion 1 4,0%

Äldreomsorg Hemvård/Dagverksamhet 2 8,0%

Midgård 7 28,0%

Solvik 2 8,0%

(Enhet ej angiven) 9 36,0%

Totalt 25 100,0%
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A2 ‐ Kommer att åtgärdas och framtida planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID‐Nummer Summa

Kommer att åtgärdas 1

Falsk trygghet i hemmet 1392 1

Tas med vid framtida planering 9

Angående demensboende Akt 1448 1746 1

Avsaknad av demensboende 1448 1

Falsk trygghet i hemmet 1392 1

Fler kortvårdsplatser i kommunen 1449 1

Försämring av växelvården vid flytt till avd Frigg 1420 1

Lindängens äldreboende 1399 1

Missnöjd med matdistribution 1568 1

Synpunkt städ 1604 1

Synpunkter kring förändring av daglig verksamhet 1635 1

Totalt 10
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A3 ‐ Försenade mottagningsbekräftelser

Antal

Intervall Rubrik ID Summa

 3 ‐ 6 dagar 2

Äldreomsorg Avsaknad av demensboende 1448 1

Beröm av hemvårdpersonal  1402 1

 7 ‐ 10 dagar 1

Äldreomsorg Gymnastik Midgårds samlingssal 1740 1

16 dagar + 1

Äldreomsorg Synpunkter på tillgänglighet, telefontider 1438 1

Totalt 4
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A4 ‐ Försenade handläggarsvar

Antal

Intervall Rubrik ID Summa

 11 ‐ 15 dagar 1

Äldreomsorg Tacksam för att det görs mycket för pensionärer 1383 1

16 dagar + 2

Äldreomsorg Synpunkt städ 1604 1

Synpunkter på tillgänglighet, telefontider 1438 1

Totalt 3
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A5 ‐ Synpunkter som utvecklat verksamheten mycket

Antal

Förbättrat/utvecklat Rubrik ID Summa

Mycket 1

Social‐ och omvårdnadsförvaltnin Synpunkt förändring av Växelvården Midgåre 1502 1

Totalt 1
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Uppföljning av vårdöverenskommelse HSN östra 2021 

Ungdomsmottagningarna 
Värdegrund för ungdomsmottagningarna  

Alla ungdomar är välkomna till ungdomsmottagningen.  
Grundläggande för verksamheten är Barnkonventionens fyra grundprinciper och FN:s 
förklaring om de mänskliga rättigheterna.  
 
Ungdomar som söker sig till mottagningen ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i 
mötet. De ska också uppleva att deras frågor och problem blir respekterade och tagna på 
allvar. Ungdomarna ska uppleva att de blir bemötta och behandlade på ett likvärdigt sätt 
och får likvärdig tillgång till mottagningen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell 
läggning och ålder. Ett normmedvetet förhållningssätt präglar verksamheten. Målet med 
normmedvetenheten är att alla unga ska känna sig inkluderade och välkomna. 
 
Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 

Ett hälsofrämjande perspektiv ska genomsyra ungdomsmottagningens arbete och är ett 
ständigt pågående utvecklingsområde. Att arbeta hälsofrämjande innebär att utgå ifrån det 
friska hos individen och se till hens styrkor och förutsättningar för en god hälsa.  

 
Trender, förändringar, framtida risker och utmaningar och konsekvenserna för framtida 
verksamhet. 

Förändringar och Utmaningar 
Ytterligare ett år har Covid-19 pandemin påverkat oss, vilket inneburit perioder med hopp 
om lättnader i restriktioner, ovisshet och anpassningar. Även under 2021 har 
ungdomsmottagningarnas personal fått ställa om verksamheten och framförallt den 
medicinska personalen har bemannat andra vårdenheter som smittspårningsenheten, 
förlossning och BB under olika perioder. Detta har påverkat tillgängligheten för regionens 
ungdomar till preventivmedel och vård relaterad till sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR). 
För att kompensera den minskade bemanningen och leva upp till rekommenderade 
restriktioner har vi fortsatt att utveckla verksamheterna och genomfört flera anpassningar: 

 

• Mottagningarna har till största del kunnat vara öppna men arbetet har anpassats 
efter rådande situation och rekommendationer. 
 

• Under vår och sommar ställdes alla drop-in mottagningar in för att undvika trängsel 
i väntrum och risk för smittspridning. Under hösten har mottagningarna prövat 
olika former av drop-in (till exempel webbokning) för att tillgodose behovet utan 
att få fulla väntrum.  
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• Mottagningarna har arbetat mer med digitala möten och telefonmöten, alla 
mottagningar har webbokningsbara tider.  
 

• Första september genomförde vi en stor satsning på On-linemottagningen till en 
mer robust verksamhet med stabil arbetsgrupp och en långsiktig satsning på 
utveckling och utbildning. Idag bemannas den med 300% vardera av barnmorska 
och samtalspersonal och har haft 5281 besök under 2021, att jämföra med 2337 
besök 2020.   
 

• Den utåtriktade verksamheten med fysiska besök på skolorna har till stora delar 
varit inställd. Däremot har vi tagit fram en klassbesöksfilm som skickats till 
högstadieskolorna. Ibland har digitala möten arrangerats med klasserna efter att de 
tagit del av filmen. 

 

 

2020 övergick Göteborgs ungdomsmottagningar från Göteborgs stad till att tillhöra 
Regionhälsan i Västra Götalandsregionen. Regionhälsan tog då över huvudmannaskapet 
för sex ungdomsmottagningar och Mottagning för Unga Män (MUM) i Göteborg. Det 
innebar en stor omorganisation då ca 90 nya medarbetare från Göteborgs stad övergick till 
Regionhälsan. Pandemin har påverkat vår möjlighet att arbeta med sammanhållning och 
utveckling tillsammans. Flera konferenser och utvecklingsdagar har varit planerade under 
2020 och 2021 men blivit inställda på grund av risk för smittspridning.  

Västra Götalandsregionen är nu föregångare i landet med att ha en stor och samlad 
organisation för det viktiga arbete som ungdomsmottagningar utför. Vi är nu ca 250 
medarbetare som tillsammans fortsätter att bygga framtidens ungdomsmottagningar i 
Västra Götalandsregionen. En positiv effekt av omorganisationen är att alla 
ungdomsmottagningar får ytterligare insikt i de speciella satsningar som endast funnits i 
Göteborgs området tidigare. Några exempel är HälsUM och Ung utsatt.    

 

Trender och utveckling 

Utvecklingsmöjligheter i arbetet på ungdomsmottagningarna handlar delvis om att inom 
kompetensområdet anpassa metodiken till de arenor som ungdomarna befinner sig på. 
Detta gäller både vid individuella kontakter och utåtriktad verksamhet. Återigen har 
verksamheten fokuserat på att ha en god tillgänglighet för ungdomarna till 
ungdomsmottagningarna, trots pandemin. Men i vår strävan att erbjuda ungdomarna 
alternativ till fysiska besök på mottagningarna har vår utveckling även påskyndats på ett 
positivt sätt. Till exempel:    

 

• Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (I-KBT) har implementerats i hela regionen 
under 2021. 
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• Teams och andra digitala plattformar används frekvent vid både individuella 
patientbesök, utåtriktad verksamhet och verksamhetsmöten. Våra digitala sökvägar 
är i ständig utveckling i takt med behov och efterfrågan. 

 

• Möjligheten för ungdomar att ringa in till mottagningarna för att boka 
uppringningstid har utökats till dygnet runt, veckans alla dagar.  
 

 

 

 

Risker och konsekvenser 

Den stora framtida oron är pandemins konsekvenser på ungdomars psykiska hälsa. Även 
om barn och ungdomar sällan blir allvarligt fysiskt sjuka av viruset har flera 
undersökningar i samhället visat att pandemin påverkat unga människors mående och 
utsatthet. Digital skolgång, minskade fritidsaktiviteter och sociala sammanhang har 
påverkat alla. Därutöver befaras att redan utsatta ungdomar, som lever med 
familjekonflikter där fysiskt och psykiskt våld förekommer, har blivit än mer utsatta under 
pandemin. Bland annat har Barnens Rätt i Samhället (BRIS) genomfört en undersökning 
som bekräftar ovanstående.  
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) har gjort en undersökning som visar att 
tillgången till vård relaterad till (SRHR) prioriterats ned och bort under pandemin. Detta 
faktum väcker oro för att HBTQ personer, som vi vet redan känner sig exkluderade i 
vården, har det ännu svårare att söka vård just nu.  

Sedan 2016 har ungdomsmottagningarna erhållit statliga medel som är direkt riktade för att 
främja barn och ungas psykiska hälsa. Det är viktigt att ungdomsmottagningarna fortsatt 
blir föremål för den satsningen då vi förväntar oss en stor efterfrågan på vår psykosociala 
personal de kommande åren. Detta som en konsekvens av den befarat ökade psykiska 
ohälsan i pandemins spår.  

 

Det är hög tid att påbörja en revidering av det nuvarande ”Inriktningsdokument 
för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018 - 2022”, som är 
rekommenderat av samrådsorganet för Västra Götalandsregionen och VästKom 
2017. Nuvarande dokument är reviderat av partsgemensam grupp där 
representanter för både region och kommuner ingår. Vi ser det som mycket viktigt 
att denna arbetsgrupp åter får mandatet att utföra revideringen då gruppen också 
är väl känd med för och nackdelar i dokumentet samt vad de olika huvudmännen 
har för kritik gentemot nuvarande version. Inriktningsdokumentet ligger till grund 
för samverkansavtalen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och kommunerna i 
VGR. Samtliga 55 avtal ska skrivas om 2022.  
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Gällande kompetensförsörjning har ungdomsmottagningarna svårt att rekrytera psykologer. 
Målet är att vi ska ha psykolog anställd på alla våra huvudmottagningar i regionen, men det 
har vi inte lyckats med. Vi har därutöver viss svårighet att rekrytera barnmorskor, framför 
allt till mindre kommuner långt från någon storstad, ett försök att avhjälpa det är en fortsatt 
satsning på utbildningstjänster till barnmorska.  
Ett konstant bekymmer vi har är att flertalet av våra lokaler inte är anpassade för den 
verksamhet som vi bedriver. Många lokaler är trånga och lever inte upp till dagens krav på 
tillgänglighet, sekretess och hygienstandard.  

 

Särskilda satsningar som verksamheten genomfört. 
2021 är sjätte året som ungdomsmottagningarna i VGR tagit del av en särskild satsning 
med statliga medel via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Medlen är direkt riktade 
till ungdomsmottagningarna för att främja barn och ungas psykiska hälsa. För dessa medel 
finns en särskild plan redovisad till Vårdsamverkan i Västra Götaland (VVG).  
 
Göteborgsregionen (GR) har tillsammans med FoU i Väst skrivit en rapport ”Förstärkt 
arbete för psykisk hälsa på ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län”.  I den 
rapporten redovisas uppföljningen av det utvecklingsarbete om psykisk hälsa som 
ungdomsmottagningarna genomfört och som finansierats med ovan beskrivna SKR medel.  
 
 
I februari startade två Mottagningar för Unga Män (MUM) i Skövde och Trollhättan.  
Ytterligare en MUM öppnades i september i Borås. Dessa satsningar har möjliggjorts med 
hjälp av SKR-medel ”integration för unga män” där östra, norra respektive södra hälso- 
och sjukvårdsnämnderna beslutat att tilldela dessa medel till ungdomsmottagningarna i 
respektive nämndområde.  
 Syftet med MUM är att öka möjligheten för unga män (18–30 år) att ta ansvar för sina 
relationer och/eller sin sexualitet, ta ansvar för sexuell- och reproduktiv hälsa och 
förebygga spridning av sexuellt överförbara infektioner.  
Uppstarten av samtliga tre MUM har bedrivits i projektform och projektledare har köpts in 
av KSH. MUM i Göteborg har fungerat som modell för de nya mottagningarna och 
personal från Göteborgs MUM har funnits med i projektet. Målet är att skapa ett 
gemensamt arbetssätt och samarbete mellan samtliga MUM i VGR. Vår förhoppning är att 
alla MUM i VGR framöver kommer att ingå i Vårdöverenskommelser med respektive 
hälso och sjukvårdsnämnd såsom i Göteborg. 
Trots att möjligheten till sedvanliga aktiviteter vid uppstart av verksamheter, till exempel 
”öppet hus” och liknande inte har kunnat genomföras har de unga männen hittat våra 
mottagningar. Och besöksfrekvensen ökar med tiden. Glädjande är att ca 28% av de unga 
männen tillhör åldersgruppen 24–30 år. De är en ny målgrupp för oss som tidigare inte har 
haft någon vårdaktör med erfarenhet av SRHR frågor att vända sig till.  
 
Rapport angående MUM Fyrbodal, MUM Skaraborg och MUM Södra Älvsborg inklusive 
slutrapport från projektledare Anna Skoglund redovisas separat till berörda Hälso- och 
sjukvårdsnämnder.  
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Presentera resultatet av kundenkäten 

Ungdomsmottagningarna har inte genomfört någon kundenkät 2021 på grund av rådande 
pandemi och det faktum att förhandlingar har pågått mellan Regionhälsan och företaget 
Key for care. Målet med förhandlingarna har varit ett gemensamt frågeformulär till alla 
som söker vård på Regionhälsan. Detta har resulterat i en framarbetad enkät ”Tyck till” 
som startar 2022–02–01.  

Samverkan med vårdgrannar.  

Samverkan sker med de aktörer i kommunen som har uppdrag att arbeta med målgruppen 
ungdomar/unga vuxna, så som skola, elevhälsa, individ och familjeomsorg mm. 
Samverkan sker också med barnmorske-och gynekologmottagningar, vårdcentral/Uph, 
kvinnoklinik, och psykiatri.  
 

Övrigt som verksamheten vill belysa 

Uppföljning och statistik av ungdomsmottagningarnas verksamhet saknas till stor del på 
nationell nivå. På uppdrag av Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) och 
i samarbete med företaget Payoff AB har en rapport tagits fram för att visa 

på den samhällsekonomiska nytta som ungdomsmottagningarna skapar. Personal från våra 
verksamheter har deltagit i ett verksamhetsråd som bidragit med underlag till arbetet.  
Rapporten kommer tillsammans med, GR rapporten ”Förstärkt arbete för psykisk hälsa på 
ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län”, att presenteras för politiker och berörda 
tjänstemän 2022-03-14.  

 

Regionhälsan har fått i uppdrag att tillsammans med kommunerna i respektive 
nämndområde starta upp Mini-Maria mottagningar. Mini-Maria är en samverkan mellan 
kommun och region i Västra Götaland för att stärka stödet till ungdomar och unga vuxna 
med missbruk- och beroendeproblematik. Mini-Maria startades upp under 2020 - 2021 i 
Södra hälso och sjukvårdsnämndens område och är nu i drift. Under 2021 har 
Regionhälsan även fått uppdrag från Västra hälso och sjukvårdsnämnden samt Norra hälso 
och sjukvårdsnämnden om uppstart av Mini-Maria mottagningar i dessa nämndområden. 
Uppstarts projekt pågår och utförs inom organisationen för ungdomsmottagningarna, vilket 
vi tror kommer att bli ett vinnande koncept utifrån att båda verksamheterna bygger på 
samverkan mellan region och kommun samt att målgruppen är gemensam för båda 
verksamheterna.      
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Helårsrapport  2021

Ungdomsmottagningar östra nämnden
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Registrering i TD (Ja/Nej) ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Öppet timmar per vecka 48.5 45 16 16 8 8 46 16,5 8 8 22,5 8 43 12 8 4
  - Dagtid/antal timmar 45.5 44 16 16 8 8 45 15,5 7 8 20,5 8 41 10 8 2
  - Kvällstid efter kl 17/antal timmar/vecka 3 1 - - - - 1 1 1 - 2 - 2 2 - 2
UM Online ja
Drop in/antal timmar/vecka - - - - - - - - - - - - - - - -
Webbokning ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Telefontid inringning dygnet runt ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Telefontid utringning, antal timmar 19 19 19 19 19 19 32 32 32 32 32 32 32 32 32 2.5

Antal individer som besökt mottagningen 2163 1083 322 269 125 95 1514 452 135 125 680 228 915 216 80 81 8402 3426
  - Kvinna 1971 978 299 241 117 90 1398 419 126 120 603 210 823 191 77 7 7663 3083
  - Man 192 105 23 28 8 5 116 33 9 5 77 18 92 25 3 74 739 343
Antal besök tot 4686 2511 639 589 196 170 3163 912 219 255 1722 398 2307 482 117 132 18366 5281
Antal besök, barnmorska/kvinna 3034 1595 521 333 106 101 2288 649 190 164 1103 302 1542 371 109 0 12408 3509
Antal besök, barnmorska/man 191 103 27 26 6 3 120 36 6 4 65 15 101 19 2 47 724 241
Antal besök, sjuksköterska/kvinna 2 136 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1
Antal besök, sjuksköterska/man 0 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 0
Antal besök, kurator/kvinna 504 471 23 165 65 59 432 131 19 84 439 37 541 60 16 23 3046 1161
Antal besök, kurator/man 126 51 9 42 19 7 50 30 4 3 97 4 59 32 1 8 534 286
Antal besök, psykolog/kvinna 0 0 0 0 0 0 69 40 0 0 0 0 0 0 0 15 109 51
Antal besök, psykolog/man 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31
Antal besök, psykoterapeut/kvinna 575 69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 1
Antal besök, psykoterapeut/man 130 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0
Antal besök, läkare/kvinna 108 47 44 20 0 0 182 24 0 0 14 38 61 0 0 4 538 0
Antal besök, läkare/man 16 7 1 3 0 0 12 2 0 0 4 2 3 0 0 2 50 0
Antal besök, annan/kvinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Antal besök, annan/man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distansbesök via telefon/ Kvinnor 299 126 26 23 19 18 79 22 2 4 9 10 51 8 2 0 698 118
Distansbesök via telefon /Män 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5 25 28
Distansbesök via text /kvinnor 41 14 4 6 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 73 222
Distansbesök via text /män 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
SUMMA distansbesök 362 140 30 29 24 19 80 22 2 5 9 10 55 8 2 0 797 382
Telefon 2871 1417 336 261 110 118 1800 430 127 149 655 242 1462 234 162 8 10374 173
Väntetid sjuksköterska mer än 1 mån nej nej nej nej nej nej - - -- - - - - - - nej
Väntetid kurator mer än 1 mån vakans nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej ja nej nej nej nej
Väntetid psykoterapeut mer än 1 mån nej nej - - - - - - - - - - - - - -
Väntetid psykolog mer än 1 mån - - - - - - - - - - - - - - - -
Väntetid läkare mer än 1 mån nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Utåtriktat arbete
Antal klasser/grupper på studiebesök info/film8 st åk 5 + info 5 st åk 8info/film info/film info/film info info info info info info info info info -
Informationsmöten där UM-personal medverkat 6 17 2 - 1 3 > 20
Samverkans Nätverksmöten på och utanför UM 9 7 6 2 4 4 8 6 2 2 6 5 8 8 4 >20
ACT-grupper - - - - - - -
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                 Falköping 

• Har arbetat utåtriktat på nya sätt, mött upp årskurs 8 genom film och med 
informationsmaterial erbjudit digitaluppföljning. Erbjudit denna möjlighet till samtliga 
klasser.   
• Vi har varit med i flera olika samverkanssammanshang. Har bland annat varit med 
på ungdomens hus, med fältet, kommunmöten och suicide zero.   
• Har bibehållit en god tillgänglighet för ungdomarna i kommunen genom 
omställning till flera digitala mötesvägar och en ökad öppettid.   
• Vi har kommit ut till flera årskurs 5 och ett par årskurs 6 i kommunen där vi 
informerat om pubertetsutvecklingen.   
• Vi har tillsammans med flera andra enheter ur Falköpings kommun samverkat kring 
årskurs 9 skolavslutningar och varit med för att träffa ungdomar ute den dagen.   

  
                Hjo 

• Har tillsammans med kommunens personal samverkat för att ge information till 
årskurs 8 om ungdomsmottagningens uppdrag, har skickat ut informationsfilm och 
material till eleverna.   
• Vi har bibehållit en god tillgänglighet genom få stängningsdagar och en ökad 
möjlighet till digitala vårdkontakter.   

   

                Karlsborg 

• Har tillsammans med kommunens personal samverkat för att ge information till 
årskurs 8 om ungdomsmottagningens uppdrag, har skickat ut informationsfilm och 
material till eleverna.   
• Vi har bibehållit en god tillgänglighet genom få stängningsdagar och en ökad 
möjlighet till digitala vårdkontakter.   
 

                 Skövde 

• Har arbetat utåtriktat på nya sätt, mött upp årskurs 8 genom film och med 
informationsmaterial erbjudit digitaluppföljning. Erbjudit denna möjlighet till samtliga 
klasser.   
• Vi har varit med i flera olika samverkanssammanshang. Har träffat 
ungdomssamordnarna vid flera tillfällen.   
• Har bibehållit en god tillgänglighet för ungdomarna i kommunen genom 
omställning till flera digitala mötesvägar och en ökad öppettid.   
• Vi har varit ute på gymnasium vid något tillfälle.   
• Vi har startat upp ett konto på Instagram för att nå ut till ungdomar med 
information.   

                                 

                Tibro 

• Har tillsammans med kommunens personal samverkat för att ge information till 
årskurs 8 om ungdomsmottagningens uppdrag, har skickat ut informationsfilm och 
material till eleverna.   
• Vi har bibehållit en god tillgänglighet genom få stängningsdagar och en ökad 
möjlighet till digitala vårdkontakter.   
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                Tidaholm 

• Har tillsammans med kommunens personal samverkat för att ge information till 
årskurs 8 om ungdomsmottagningens uppdrag, vi har kunnat vara ute i flera klasser 
och informerat direkt.    
• Vi har bibehållit en god tillgänglighet genom få stängningsdagar och en ökad 
möjlighet till digitala vårdkontakter.   
• Vi har arbetat med och avslutat Projekt Närvaroteamet och behållit en kurator 
därifrån på 10% under hösten till ungdomsmottagningen för en ökad tillgänglighet på 
samtal.  
• Vi har ökat våra öppettider och därmed tillgängligheten för ungdomarna.  
• Vi har startat upp ett konto på Instagram för att nå ut till ungdomar med 
information  

 
 
 
 
 
Samverkan sker med de aktörer i kommunen som har uppdrag att arbeta med målgruppen 
ungdomar/unga vuxna så som skola, elevhälsa, individ o familjeomsorg, dessutom BUP, VUP, 
Utväg, SRHR VKV m flera. 
 
Enhetschef deltar i lokal Partsamverkansgrupp Barn och Unga i samtliga 6 kommunerna och i 
Samverkansgrupp Barn och Unga Skaraborg. 
 
Anette Bergsten  
Enhetschef för Ungdomsmottagningarna i Östra Skaraborg  
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/3 

2022-02-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Anmälningsärenden 2022-02-22 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4674-21. 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 104-22. 

Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3737-21. 

Dom. Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 796-21. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-02-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-02-15. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/4 

2022-02-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om delegationsbeslut 2022-02-22 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2022-01-01 – 2022-01-31 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2022-01-01 – 2022-01-31 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-01-01 – 
2022-01-31 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om 
stängning av 
dagverksamheten 

Peter Friberg 
Ordförande 

2.1 2022-01-31 SON 2022/25 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i särskild mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-02-22”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-02-15 
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