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Social- och omvårdnadsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 

E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

KALLELSE 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-04-27 kl 13:30 
Plats: Digitalt/Sessionssalen 
Justerare: Birgitta Andersson (L)  
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Anna Zöögling (S), Peter Friberg (M), Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), 
Emma Graaf (S), Krister Wäring (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Katarina 
Persson Hill (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
  
 
Ersättare 
Fannie Levin (S), Per-Erik Thurén (S), Jonas Storm (S), Linda Boudin (S), Nils 
Werner (S), Patricia Axelsson (V), Håkan Daremark (KD), Josette Rask (C), 
Camilla Graaf (-), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Godkännande av föredragningslista  

2 Beslut om att inte väcka talan enligt 6 kap 15 a § 2 st 
Föräldrabalken 

 

3 Beslut om att inte väcka talan enligt 6 kap 15 a § 2 st 
Föräldrabalken 

 

4 Beslut om fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

2018/295 

5 Beslut om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i 
annan kommun 2021 

2021/114 

6 Information från socialchef 2021/3 

7 Beslut om rapport - årlig uppföljning systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021 

2021/74 

8 Beslut om uppföljning av kontroller för 2020/2021 års 
interna kontrollplan 

2021/111 

1



 2/2

 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
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9 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-mars år 2021 

2021/41 

10 Information om anpassningsåtgärd Lindängen 2021/112 

11 Beslut om utökning av växelvårdsplatser 2021/117 

12 Information om rapporter och skrivelser 2021/4 

13 Information om anmälningsärenden 2021/5 

14 Information om delegationsbeslut 2021/6 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-19 
 
Ärendenummer 
2018/295 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott 
 
Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja en ersättare i social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott efter Emma Graaf (S). 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Fyllnadsval av ersättare i social- och 

omvårdnadsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2021-04-19. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn. 
 
Förslag till beslut 
– 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-13 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/114 

§ 70 Beslut om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta fastställa ersättning för hemtjänst i annan 
kommun till 433 kr/timma. 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta fastställa ersättning för hemsjukvård i annan 
kommun till 710 kr/timma. 

 
Sammanfattning av ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att 
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som 
utförs av annan kommun än hemkommunen. 
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för 
biståndsbedömd hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % 
och baseras på innevarande års omsorgsprisindex (OPI). 
 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som 
beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna 
att under 2021 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för 
Västra Sjukvårdsregionen.  Beloppet är för 2021 satt till 710 kr/timma. 
Förvaltningens föreslår nämnden att besluta anta VästKoms 
rekommendationer avseende ersättning för hemstjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
fastställa ersättning för hemtjänst i annan kommun till 433 kr/timma. 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
fastställa ersättning för hemsjukvård i annan kommun till 710 kr/timma. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård vid 

tillfällig vistelse i annan kommun 2021”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2021-04-07. 

 Tjänsteutlåtande, ” Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 2021” Anneli Asmundson VästKom, 2021-03-09. 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-07 
 
Ärendenummer 
2021/114 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård 
vid tillfällig vistelse i annan kommun 2021 
 
Ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att 
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som 
utförs av annan kommun än hemkommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård vid 

tillfällig vistelse i annan kommun 2021”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2021-04-07. 

 Tjänsteutlåtande, ” Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 2021” Anneli Asmundson VästKom, 2021-03-09. 

 
Utredning 
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för 
biståndsbedömd hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % 
och baseras på innevarande års omsorgsprisindex (OPI). 
 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som 
beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna 
att under 2021 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för 
Västra Sjukvårdsregionen.  Beloppet är för 2021 satt till 710 kr/timma. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Förvaltningens föreslår nämnden att besluta anta VästKoms 
rekommendationer avseende ersättning för hemstjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa ersättning för 
hemtjänst i annan kommun till 433 kr/timma. 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa ersättning för 
hemsjukvård i annan kommun till 710 kr/timma. 

 
Sändlista 
VästKom
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084

Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson, VästKom 
 
Till VästKoms styrelse 2021-03-09 

 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 
  
Förslag till beslut:  
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  
 

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 
 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 

 
Ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen.  
 
Hemtjänst 
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI)  
 
Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.1 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.  
 
Bilagor:  

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 
 
 
Ann-Charlotte Järnström    Anneli Assmundson Bjerde  
Direktör VästKom      Chef välfärdsutveckling, VästKom 
 
  

 
1 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308-2854-48cc-916c-
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true 

20

http://www.vastkom.se/


 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 
 

Ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.  

 

Hemtjänst 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI). 
 

Ersättningsnivån för 2021 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
433 kr/timma. 
 

Faktureringsrutin hemtjänst 
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och 
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, 
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas 
om sådan krävs. 

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker. 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
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Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" 
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta 
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för 
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än 
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland 
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som 
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.  

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer 
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin  ”Besök hos övriga 
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.  

 
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2021 är satt till 710 kr/timma.  
 

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.2 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.  

 

Faktureringsrutin hemsjukvård 
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs.  

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på 

 
2 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308-2854-48cc-916c-
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true 

22

http://www.vastkom.se/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true


 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084

vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-13 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/74 

§ 72 Beslut om rapport - årlig uppföljning systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta godkänna rapporten ”Årlig uppföljning- 
systematiskt arbetsmiljöarbete 2021” för att därefter lägga den till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen gör årligen en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, denna ska godkännas av nämnd. 
Förvaltningen har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
sammanställt detta i en rapport. Sammanfattningsvis så fungerar det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen bra. De flesta enheter 
rapporterar att de känner till och efterlever de förskrifter och rutiner som finns. 
Vad gäller chefernas arbetsmiljö så framkommer att för de flesta så upplevs 
arbetsmiljöarbetet som tillräckligt bra.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
godkänna rapporten ”Årlig uppföljning- systematiskt arbetsmiljöarbete 
2021” för att därefter lägga den till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapport SAM”, socialchef Maria Olsson, 

2021-03-18. 
 Rapport - Årlig uppföljning- systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-18 
 
Ärendenummer 
2021/74 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse rapport SAM 
 
Ärendet 
Förvaltningen gör årligen en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, denna ska godkännas av nämnd. 
 
Beslutsunderlag 

- Årlig uppföljning- systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
 
Utredning 
Förvaltningen har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
sammanställt detta i en rapport. Sammanfattningsvis så fungerar det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen bra. De flesta enheter 
rapporterar att de känner till och efterlever de förskrifter och rutiner som finns. 
Vad gäller chefernas arbetsmiljö så framkommer att för de flesta så upplevs 
arbetsmiljöarbetet som tillräckligt bra.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna rapporten ”Årlig 
uppföljning- systematiskt arbetsmiljöarbete 2021” för att därefter lägga den till 
handlingarna. 
 
Sändlista 
Maria Olsson, socialchef
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1 Inledning 

Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om 
arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra skall det förbättras. 

Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i april 
månad. 

Denna rapport avser perioden mars 2020 – mars 2021. 
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2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen bra. 
De flesta enheter rapporterar att de känner till och efterlever de förskrifter och rutiner som 
finns. 

Föregående år har varit starkt påverkat av covid-19, vilket gjort att mycket fokus har legat  
det systematiska arbetsmiljöarbetet som rör skyddsutrustning, och den rent fysiska 
arbetsmiljön. Många riskbedömningar har gjorts rörande detta, både runt enskilda individer, 
men även på avdelnings-, enhets- och förvaltningsnivå. Under våren kommer samtliga 
medarbetare att tillsammans med sin närmaste chef diskutera hur pandemin påverkat dem, 
vad som fungerat bra och vad som kunde gjorts bättre. Detta förväntas leda till en 
kvalitetsförbättring i arbetsmiljöarbetet, samt en möjlighet att vara bättre rustade inför nya, 
liknande utmaningar. 

Vad gäller chefernas arbetsmiljö så framkommer att för de flesta så upplevs 
arbetsmiljöarbetet som tillräckligt bra. Värt att notera är att några upplever att det är otydligt 
vad som ska prioriteras vid hög arbetsbelastning, att antalet medarbetare är för högt, samt 
att det saknas tillräckligt med administrativt stöd. Ett förbättringsområde är även att förbättra 
samverkan på enhetschefsnivå så att fler chefer kan uppleva att de har ett kollegialt stöd, 
vilket är en viktig faktor för att uppleva att arbetsmiljön är tillräckligt god. Det är också några 
som saknar en underskriven arbetsmiljödelegering. Under året kommer samtliga chefers 
arbetsmiljödelegering att förnyas så att detta blir tydligt. 
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3 Arbetsskador och tillbud 

  Antal 

Arbetsskador 123 

Tillbud 53 

Under året har det registrerats arbetsskador och tillbud i ungefär samma utsträckning som 
tidigare år. Den övervägande majoriteten handlar om mindre allvarliga tillbud. Den vanligaste 
orsaken till rapporteringarna är hot eller våld från brukare/klient, ofta i samband med 
omvårdnadssituationer, men även riktat mot handläggare som förmedlat negativa beslut. Det 
förekommer även rapporter som rör lyft och överbelastningar. 

Det är positivt att medarbetare rapporterar in tillbud och arbetsskador som skett så detta 
belyses och så att ledningen kan arbeta vidare med dessa. Dock är naturligtvis målet att inga 
medarbetare ska behöva utsättas för varken skador eller tillbud på arbetet. Social- och 
omvårdnadsförvaltningen möter många människor i utsatthet och med egen problematik som 
gör att situationer uppstår som inte kan förutses. För att undvika att situationerna uppstår 
ånyo är det viktigt att anmälningarna tas om hand och omvandlas till kunskap som fortsatt 
används i arbetsgrupperna. 
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4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommentar 
 

De allra flesta enheterna på förvaltningen har genomfört uppföljningen, några på APT, och 
några tillsammans med skyddsombud. Upplevelsen är att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till stor del fungerar väl. Det genomförs kontinuerliga riskbedömningar och 
arbetet ses som en naturlig del av det dagliga arbetet. Kring fråga 7-9 är det oklart hur 
svaren ska tolkas då förvaltningen generellt inte delegerar arbetsmiljöuppgifter till 
medarbetare som inte har arbetsledande funktion. 

Frågor 

1. Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

4. Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen? 
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Frågor 

 

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy? 

 

6. Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas? 

 

7. Har det fördelats arbetsmiljöuppgifter till medarbetare på de arbetsplatser där det finns risker? 

 

8. Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens? 
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Frågor 

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 

 

11. Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av verksamheten? 

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 
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Frågor 

 

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall? 

 

14. Sker genomförande och kontroll av åtgärderna gällande tillbud, ohälsa och olycksfall? 

 

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna? 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

 

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande? 

 

4.2 Chefens arbetsmiljö 

Kommentar 
 

Samtliga enhetschefer på förvaltningen uppfattar att deras chefsuppdrag är tydligt, och att 
verksamhetens mål är tydliga, det är dock inte helt tydligt vad som ska prioriteras vid hög 
arbetsbelastning. Det finns också en förbättringspotential vad gäller stöd från närmaste chef 
kring att prioritera vid hög arbetsbelastning och alla upplever inte att de har möjlighet att ta 
paus eller rast. Flera chefer upplever att närmaste chef till viss del vidtar åtgärder för att 
motverka psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, men att detta inte görs fullt ut. Det finns 
också en upplevelse hos många att de endast till viss del kan få ett kollegialt stöd. De två 
sistnämnda upplevelserna är det som behöver prioriteras i arbetet framåt, att samtliga chefer 
ska uppleva att förvaltningschef vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, samt att alla 
chefer ska uppleva att de har ett kollegialt stöd. Att arbeta som chef kan periodvisa innebära 
en hög arbetsbelastning med många motstridiga krav och en förutsättning för att det trots 
detta ska upplevas som positivt och ett bra jobb är att det finns ett gott stöd runtomkring. 

Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 
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Frågor 

 

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt? 

 

3. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög arbetsbelastning? 

 

4. Har du möjligheter att ta rast eller paus i arbetet? 

 

5. Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till uppdraget? 
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Frågor 

 

6. Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 

 

7. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) du som chef har? 

 

8. Finns det utrymme och möjlighet för dig att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs? 

 

9. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: uppdrag, resurser och org. förutsättningar? 
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Frågor 

 

10. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi? 

 

11. Har du möjlighet att få kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå som dig? 

 

12. Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 

 

13. Vet du om vilka åtgärder som du kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning? 
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Frågor 

 

14. Vet du vad kränkande särbehandling är? 

 

15. Vet du hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas? 

 

16. Har du fått en introduktion som gjort att du fått god insikt och kunskap om din arbetsplats och roll? 

 

17. Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning? 
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Frågor 

 

18.Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 
påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig? 

 

19. Utifrån vad som framkommit i resultat- och medarbetarsamtal, APT, skyddsronder osv. – görs 
riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin? 

 

20. Anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering? 

 

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 
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Frågor 

 

22. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för dina arbetsmiljöuppgifter? 

 

23. Är du medveten om att du kan returnera arbetsmiljöuppgift  när du inte har kunskap, resurser eller 
befogenheter? 
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5 Förbättrande åtgärder 

Utifrån ovanstående rapport kommer förvaltningen att arbeta vidare med nedanstående 

• Fortsatt utvärdera hur arbetsmiljöarbetet fungerat under pandemin och ta vara på 
dessa synpunkter. 

• Tydliggöra den skriftliga arbetsmiljöfördelningen till chefer. 

• Fortsatt arbeta med varje enskilds chefs arbetsmiljö och hur denna kan förbättras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-13 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/111 

§ 73 Beslut om uppföljning av kontroller för 2020/2021 års interna 
kontrollplan 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta godkänna rapport för uppföljning av social- och 
omvårdnadsnämndens kontroller 2020/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar 
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt 
bedrivs på ett tillfredställande sätt.  
 
Syftet med den interna kontrollen enligt kommunens riktlinje är att säkerställa 
att verksamheten: 

 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering 

samt  
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.   
 
Vidare framgår av riktlinjen att kontrollerna i den interna kontrollplanen samt 
framtagna åtgärder ska redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall social- 
och omvårdnadsnämnden. 
 
Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över 
uppföljningen av social- och omvårdnadsnämndens kontroller och framtagna 
åtgärder  för 2020/2021. Kontroller har genomförts av olika befattningar. Varje 
kontroll och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden att besluta 
godkänna rapport för uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens 
kontroller 2020/2021 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ” Uppföljning av intern kontroll social-och 

omvårdnadsnämnden 2020/2021”, socialt ansvarig samordnare Maria 
Wänerstig, 2021-04-07. 

 Rapport ”Uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens kontroller 
2020 2021”, SAS Maria Wänerstig, 2021-04-07. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-07 
 
Ärendenummer 
2021/111 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maria Wänerstig     
0502-60 64 04 
Maria.wanerstig@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll social-och 
omvårdnadsnämnden 2020/2021 
 
Ärendet 
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar 
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt 
bedrivs på ett tillfredställande sätt.  
 
Syftet med den interna kontrollen enligt kommunens riktlinje är att säkerställa 
att verksamheten: 

 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering 

samt  
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.   
 
Vidare framgår av riktlinjen att kontrollerna i den interna kontrollplanen samt 
framtagna åtgärder ska redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall social- 
och omvårdnadsnämnden. 
 
Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över 
uppföljningen av social- och omvårdnadsnämndens kontroller och framtagna 
åtgärder  för 2020/2021. Kontroller har genomförts av olika befattningar. Varje 
kontroll och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport ”Uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens kontroller 

2020 2021”, SAS Maria Wänerstig, 2021-04-07. 
 Intern kontrollplan 2020/2021. 

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

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår social- och 
omvårdnadsnämnden om att godkänna rapport för uppföljning av 
social- och omvårdnadsnämndens kontroller 2020/2021.
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1 Inledning 
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, 
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt 
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra 

oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 
Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken 
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som 
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga 
eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom 
kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla 
kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer. 
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som 
upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen. 
Följande ska framgå av rapporten: 

 Risk och beskrivning av risken. 
 Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 
 Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 
 Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov, 

intervjuer eller dylikt). 
 Resultatet av kontrollen med kommentarer. 
 Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av 

åtgärd/åtgärder. 
 Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde i april. 
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2 Uppföljning av kontroll och åtgärder 

2.1 Omvärldsrisker 

Risk för smittspridning gällande Covid- 19 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor inverkan 
Riskvärde 
12. Kritisk 

Kontroll 

Kontroll av följsamhet till basala hygienrutiner och efterlevnad av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Minska risken för smittspridning i verksamheten. 
Metod - HUR? 
En dialog i ledningsgruppen kring vilka åtgärder som genomförts under året samt hur planeringen framåt ser 
ut. 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Det är god följsamhet till socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien som omfattar handhygien och 
användning av arbetskläder. Personal använder handsprit och skyddsutrustning i det patientnära arbetet. 
Samtliga medarbetare har genomfört webbutbildning i basal omvårdnad med godkänt intyg. Personalen är 
noga med att följa Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters råd och rekommendationer, till exempel att 
inte gå till arbetet om man har symtom som kan vara tecken på covid-19. För att minska smittspridningen följer 
personalen myndigheternas rekommendationer om vilken skyddsutrustning som ska användas i olika 
situationer och utifrån frisk eller sjuk patient/brukare. Flertalet av medarbetarna har vaccinerat sig mot covid-
19, vilket också är att följa rekommendation från myndigheter och att visa eget ansvar för att minska 
smittspridning och skydda de mest sköra/äldre. Personalen är uppmärksamma på symptom hos 
patienter/brukare. Vid symtom som kan vara covid-19 ordineras provtagning på patienter/brukare och vid 
konstaterad covid-19 genomförs smittspårning. 

2.2 Verksamhetsrisker 

Risken att förvaltningen inte kan anställa personal med rätt kompetens 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
12. Kritisk 

Kontroll 

Kontroll av antalet ansökningar med rätt/formell kompetens 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Säkerställa att personal har rätt kompetens och att kvalitén vidmakthålls och utvecklas. 
Metod - HUR? 
Fråga ställs till samtliga enhetschefer om de behövt anställa obehörig personal under året. 
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Kontroll 

 Avslutad - Åtgärd krävs inte 
 
Kommentar 
 
I februari kontrollerade samtliga enhetschefer på förvaltningen huruvida de behövt anställa personal som 
saknat rätt formell kompetens på visstid, vikariat eller tillsvidareanställning under perioden november till 
januari. Frågan gällde ej timanställd personal. Formell kompetens kan variera på förvaltningen, men de 
vanligaste kraven är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor samt socionomer. Kontrollen visade att 
två chefer med ansvar för äldreomsorg anställt varsin medarbetare som saknat formell kompetens. 

 

Åtgärder Slutdatu
m 

Delta på rekryteringsmässor och samverkan med högskolor och VO collage. 
 
 

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 

2020-12-
31 

2.3 Legala (juridiska) risker 

Risk för att handläggningen inte lever upp till de lagkrav som finns 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
12. Kritisk 

Kontroll 

Kontroll av handläggning och dokumentation i ärenden som gällande äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att säkerställa och upprätthålla en hög rättssäkerhet och följsamhet till Socialstyrelsens föreskrift och allmänna 
råd SOSFS 2014:5 om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 
Metod - HUR? 
Manuell granskning av fem slumpvist utvalda ärenden inom SOL, LSS. IVO:s granskningsmall kommer att 
användas 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Äldreomsorgen -  Fem utredningar har granskats, två av dessa gäller kortvård och tre hemtjänst. 
Utredningarna är genomförda av fyra olika handläggare. Det framgår tydligt i alla utredningar vad ansökan 
avser, vem som gjort ansökan och när den inkommit. Uppgifter om namn, personnummer, adress och 
beslutsdatum är tydliggjort. Samtycke till att inhämta information från andra har dokumenterats i de fall detta 
varit aktuellt. Utredningskontakterna är dokumenterade med datum. Pågående insatser är tydliggjorda. 
Kommunicering av innehållet i utredningen saknas i två ärenden. Vem som lämnat uppgifterna skulle kunna 
tydliggöras i texten. IBIC (Individens behov i centrum) används till viss del när det gäller att beskriva individens 
behov strukturerat. Handläggarens bedömning kring behoven skulle kunna tydliggöras mer än vad som sker 
idag. Varje behov ska enligt IBIC skattas utifrån ingen svårighet till lätt, måttlig, svår eller total. I bedömningen 
saknas uppgifter om individens målsättning inom de olika behovsområdena. I bedömningen har i några fall 
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Kontroll 
personfaktorer och omgivningsfaktorer lyfts in vilket inte är nödvändigt. Av besluten framgår tydligt vilka 
insatser som blivit beviljade. Handläggningstiden från ansökan till beslut för dessa utredningar ligger på i snitt 
två dagar. Strukturen på ärendebladet följer inte modellen för att utreda behov enligt IBIC vilket är en utmaning 
och bidrar till att de ser olika ut gällande rubriker. 
Funktionsnedsättning - Fem ärenden granskats. Utredningarna är gjorda av fyra olika handläggare. I 
samtliga ärenden framgår tydligt vad ansökan avser och hur den inkommit. Namn, personnummer, 
ansökningsdatum och beslutsdatum är tydliggjort. Samtycke till att inhämta information från andra är inte tydligt 
dokumenterade i alla ärenden. Däremot framgår utredningskontakter och pågående insatser. I alla ärenden har 
personkretstillhörigheten utretts. Arbetssättet IBIC har används till viss del för att beskriva den enskildes behov 
och resurser. I bedömningen saknas individens avsedda funktionstillstånd (mål) och skattning samt föreslagen 
insats. Kommunicering av utredningens innehåll framgår i  tre av fem ärenden. Det finns behov av att 
strukturera om rubrikerna i ärendebladet så att de stämmer överens med IBIC som utredningsmodell. I 
texterna är det en hel del upprepningar. En utredning omfattar nitton sidor med information. Handläggaren bör 
inte inhämta mer information än vad som krävs i det enskilda fallet. I samma ärende har kontakter tagits med 
socialtjänsten vilket inte framgår av samtycket. Beslutet i samma ärende är otydligt kring vad som beviljas 
respektive avslagits. 
Kontroll av följsamhet till rutin för Hälso- och sjukvårds dokumentation enligt ICF 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att upprätthålla en god och säker HSL dokumentation. 
Kontrollera följsamheten till rutinen för HSL dokumentation. Kontrollera att journalföring sker enligt gällande 
lagar,(patientdatalagen 2008:355, hälso- och sjukvårdslagen 2017:30) föreskrifter och rutiner. 
Metod - HUR? 
Manuell granskning av slumpmässigt utvalda journaler inom hälso- och sjukvård. 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Granskningen av kontrollen visar att följsamheten till rutinen för Hälso- och sjukvårdsdokumentationen enligt 
ICF överlag är bra. Legitimerad personal dokumenterar bra på ett strukturerat sätt med möjlighet till råd och 
stöd i dokumentation. Följsamhet till dokumentation enligt struktur för innehåll i journalen är god. Det finns dock 
ett fortsatt behov av att tydliggöra samtycket och dess delar i dokumentationen samt fortsatt granskning av 
dokumentation. 
Kontroll av genomförandeplanernas kvalitet inom äldreomsorg och  för personer med 
funktionsnedsättning 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att enheterna upprättar genomförandeplanen inom 14 dagar och att det finns dokumenterat hur den enskilde 
varit delaktig vid upprättandet. 
Metod - HUR? 
Manuell granskning av fem slumpmässigt utvalda ärenden på samtliga enheter. 

 Avslutad - Åtgärd krävs 
 
Kommentar 
 
Tio genomförandeplaner har granskats inom äldre- och handikappomsorgen. Samtliga genomförandeplaner 
omfattar olika insatser vilket bidragit till en bra spridning för att få uppfattning om hur kvalitén ser ut. 
Genomförandeplanen ska följas upp vid behov eller minst var 6:e månad. Vid urvalet av 
genomförandeplanerna saknades en plan samtidigt som fyra var äldre än 6 månader. Namn, personnummer 
framgår på ett tydligt sätt av genomförandeplanen. Namnet på kontaktman och övergripande mål saknas på 
två genomförandeplaner. 
 
Genomförandeplanernas kvalitet är ojämn mellan olika verksamheter. I vissa fall omfattar genomförandeplanen 
både behov som den enskilde klarar själv och behov som den enskilde behöver stöd med. Den egna förmågan 
framgår inte alltid tydligt och ett stort utvecklingsområde är att tillsammans med den enskilde kunna sätta 
konkreta mål som är motiverande och uppnåbara för den enskilde. Merparten av genomförandeplanerna har 
använd IBIC livsområden för aktiviteter/delaktighet i beskrivning av behov men några verksamheter använder 
egna termer och begrepp. Det framgår endast på två genomförandeplaner att den enskilde varit med i 
upprättandet men inte på vilket sätt dialogen förts. Det förekommer förkortningar av brukarens namn genom att 
skriva första bokstaven i tilltalsnamnet vilket inte är att rekommendera. I beskrivningen av hur insatsen ska 
genomföras används begreppet "vi" återkommande vilket inte är att rekommendera. 
Det finns en stor potential till att förbättra kvalitén ytterligare och att få genomförandeplanen till att bli ett 
verktyg som används i det dagliga arbetet. 
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Kontroll 

Kontroll av handläggning och dokumentation i ärenden som gällande försörjningsstöd, missbruk, barn 
och unga. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att säkerställa så att dokumentationen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i 
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 
Metod - HUR? 
Manuell granskning av fem slumpvist utvalda ärenden inom försörjningsstöd, missbruk samt barn och unga. 
IVO:s granskningsmall kommer att användas. 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Ekonomiskt bistånd -  Fem utredningar har granskats. I samtliga utredningar saknas namn, adress och 
personnummer på den person som ansökan avser. Vad detta beror på är oklart. Samtliga utredningar har en 
tydlig ansökan men det framgår inte på vilket sätt ansökan inkommit till förvaltningen. I de fall samtycke 
omnämns i utredningen framgår inte vad den omfattar. Handläggaren har gjort en egen bedömning i alla fem 
utredningar men det finns ingen koppling till vilken laglig grund rätten till bistånd föreligger. En utredning 
omfattar ett avslag om ekonomiskt bistånd men det saknas information om hur den enskilde kan överklaga 
ansökan. Det framgår inte på vilket sätt utredningen innehåll har kommunicerats med den enskilde. I ett ärende 
saknas information om vem som fattat beslutet och när beslutet fattats. 
 
Missbruk - Fem ärenden har granskats. I samtliga ärenden framgår vem ansökan avser med namn och 
adress, personnummer saknas dock på utskriften. I tre av utredningarna framgår det tydligt vad ansökan avser 
men det framgår inte när ansökan inkommit. Två ärenden handlar om orosanmälningar, dessa har utreds i 
sedvanlig ordning utan att det framgår att det finns en ansökan. Det framgår inte när orosanmälan inkom till 
förvaltningen. Inga av utredningarna är genomförda utifrån IBIC som modell varför också rubriksättningen 
skiljer sig åt mellan handläggare. I två ärenden saknas tydliga beslut om vad som blivit beviljat och i vilken 
omfattningen samt när beslutet fattats. I ett ärende framgår inte vem som handlaget ärendet. Det framgår inte 
att man under utredningens gång använt sig av några standardiserade bedömningsmetoder. Det saknas mål 
med insatserna. Det framgår inte att något samtycke inhämtas i de fall andra personer eller myndigheter 
lämnat information till utredningen. Hur utredningsinnehållet har kommunicerats med den enskilde saknas. I ett 
ärende har flera orosanmälningar inkommit och det tar två månader innan nämnden fattade beslut att vidta 
några åtgärder. 
 
Barn och unga - Fem utredningar har granskats. utredningarna är gjorda av fem olika handläggare. Barn och 
unga använder sig av arbetssättet BBIC för att beskriva barns behov vilket speglar den utredningsmall som 
handläggarna har att förhålla sig till. I alla fem utredningar framgår det på ett tydligt sätt när utredningen 
öppnats, när utredningen inleddes, ansvarig handläggare, barnets namn, personnummer och adress samt 
vårdnadshavarnas namn, personnummer och adress. Två ärenden är orosanmälningar övriga tre ärenden 
gäller ansökan om stöd i föräldrarollen. I alla utredningar är den inhämtade information strukturerad. Det 
framkommer på ett tydligt sätt vem informationen kommer från. Barnets behov och uppfattning beskrivs på ett 
föredömligt sätt. Föräldraförmågan är grundligt utrett. Utredningen innehåller en analys och bedömning av 
handläggaren. En del uppgifter återkommer vid flera tillfällen men under olika rubriker. Samtliga utredningar 
innehåller ett särskilt beslut där det tydligt framgår vad som är beslutat, datum och en motivering. Hur 
innehållet i utredningen har kommunicerats framgår inte. I en av utredningarna saknas information om barnet 
behov, utveckling och hur utredningen genomförts. 

 

Åtgärder Slutdatu
m 

Kompetenshöjande - Tydliggöra dokumentationen kring samtycke 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2021-12-
31 
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2.4 Risk för förtroendeskada 

Risk för felaktiga utbetalningar gällande ekonomiskt bistånd 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor inverkan 
Riskvärde 
8. Medium 

Kontroll 

Kontroll av utbetalning av försörjningsstöd 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Säkerställa en säker och trygg hantering av utbetalningar till personer med försörjningsstöd 
Metod - HUR? 
Stickprov genomförs på personer som fått försörjningsstöd i verksamhetssystemet Procapita 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Utbetalningarna granskas varje dag, ansvarig chef har även genomfört stickprovskontroller. Dessa har inte 
visat några oegentligheter, men det är ändock viktigt att kontrollerna fortlöper. 

 

Åtgärder Slutdatu
m 

Elektroniska kontroller 
 
 

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 

2020-12-
31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-13 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/41 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden efter mars 
månad. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av helårsprognos för social- och 

omvårdnadsnämnden avseende januari-mars 2021”, 
förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-04-06. 

 Rapport – Helårsprognos mars 2021. 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-06 
 
Ärendenummer 
2021/41 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-mars 2021 
 
Ärendet 
Uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden efter mars 
månad. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av helårsprognos för social- och 

omvårdnadsnämnden avseende januari-mars 2021”, 
förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-04-06. 

 Rapport – Helårsprognos mars 2021. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
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SOCIAL- OCH OMVÅRDNADSNÄMND 

Helårsprognos mars 2021 
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1 Sammanfattning 

Under inledningen av året har social- och omvårdnadsförvaltningarna varit fortsatt starkt 
påverkade av covid-19, med mycket fokus på vaccinationer. 

Något som ytterligare påverkat hela verksamheten är det ekonomiska läget och de 
anpassningar som det fattats beslut om och som genomförs. 

Prognosen för nämnden efter mars är ett överskott på 1,5 miljoner kronor. 
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2 Ekonomi 

2.1 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. 

2.2 Redovisning 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari - mars 2021 är ett 
underskott mot budget på 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,3 procent av 
periodens budget. 

Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är ett överskott mot budget 1,5 miljoner 
kronor. Avvikelsen motsvarar 0,5 procent av nämndens budgetram för år 2021. 

Överskottet är högre än nämndens medel för oförutsedda behov 2021. 

Jämfört med föregående prognos (februari 2021) har överskottet mot budget ökat med 0,7 
miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på att stängning av HVB Ariel sker tidigare 
än beräknat. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

314,4 314,4 313,7          

Budgetr
am 

315,2 315,2 315,2          

Avvikels
e (mnkr) 

0,8 0,8 1,5          

Avvikels
e (%) 

0,3 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 

 210101-210331 210101-210331  
200101-
200331 
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Verksamhetens intäkter 11 392 9 733 1 659 11 528 

Verksamhetens kostnader -93 403 -91 468 -1 935 -95 073 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 
nettokostnader 

-82 011 -81 735 -276 -83 545 

Budgetram 81 735 81 735 0 72 186 

Nämndens avvikelse -276 0 -276 -11 359 

Preliminärt utfall efter januari - mars 2021 är ett underskott på 0,3 miljoner kronor: 

• merkostnader för covid-19 pandemin har varit höga i början av året. Stora inköp av 
skyddsmaterial har gjorts som påverkar utfallet i januari 

Skillnader mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

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

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

Under perioden januari - mars avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period på 
följande sätt: 

• avvikelsen för verksamhet äldreomsorg är ett underskott motsvarande 3,0 miljoner 
kronor. Underskottet orsakas av merkostnader i samband med covid-19-pandemin, 
att anpassning av nattjänst på Midgård äldreboende inte kunnat genomföras, samt att 
alla disponibla turer inte kunnat nyttjas för att täcka upp frånvaro. 

• avvikelsen för verksamhet LSS är ett överskott motsvarande 2,2 miljoner kronor. 
Överskottet orsakas av att LSS-verksamhet är begränsad av restriktioner, samt att ett 
nytt ärende inom personlig assistans med start i mars är budgeterat från januari. 

• i övrigt mindre avvikelser från budget. 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 40 009 38 934 1 075 63 757 

Verksamhetens kostnader -353 705 -354 101 396 -371 522 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -313 696 -315 167 1 471 -307 765 

Budgetram 315 167 315 167 0 292 868 

Nämndens avvikelse 1 471 0 1 471 -14 897 

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

• anpassad bemanning på HVB Ariel 

• stängd växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende 

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

• anpassad bemanning på flyktingmottagning 

• minskning av nattjänst på Midgård äldreboende 

• minskning med 12 platser på Solvik äldreboende 

Total effekt av anpassningar och åtgärder som anges i nämndens budget och 
verksamhetsplan för år 2021 är beräknad till 13,0 miljoner kronor. 
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Under januari - mars har förvaltningen genomfört följande beslutade åtgärder: 

• HVB Ariel stänger under år 2021, beslut SON 2021-01-26. 

• växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende stängdes under år 2020, åtgärden 
kommer att ha helårseffekt år 2021 

• stängning av Lindängens äldreboende är uppskjuten pga. covid-19 pandemin. Flytt till 
Solvik äldreboende sker när det kan göras utan risk för smittspridning. 

• vakant tjänst på flyktingmottagningen är inte tillsatt 

• minskning av nattjänst på Midgård äldreboende har inte kunnat genomföras pga. stor 
vårdtyngd 

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

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

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

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• att socialstyrelsen beviljar bidrag för merkostnader för covid-19 för december 2020. 

• att beslutade anpassningsåtgärder får förväntad ekonomisk effekt 

• att flytt av äldreomsorgsplatser från Lindängen till Solvik genomförs enligt plan 

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

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader 5 362  

Minskade intäkter   

Utökade statliga bidrag   

Övrigt   

Total påverkan 5 362  

   

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

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

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

• ökade kostnader för inköp av skyddsmaterial 

Åtgärdsplan 

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

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 
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Totalt     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-13 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/112 

§ 75 Beslut om anpassningsåtgärd Lindängen 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 
informationen lämnas till nämnden vid nästkommande ordinarie 
sammanträde samt föreslå nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna utan ytterligare beslut i den tidigare aktualiserade 
sakfrågan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-03-23 § 32 att skicka 
ärende avseende beslut om upphävande av tidigare beslut om 
anpassningsåtgärd Lindängen till arbetsutskottet för att bereda ett extra 
särskilt möte i frågan. 
 
Förvaltningsekonomen presenterar framställt underlag. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att informationen lämnas till 
nämnden vid nästkommande ordinarie sammanträde samt föreslå 
nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna utan 
ytterligare beslut i den tidigare aktualiserade sakfrågan. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/32, ” Beslut om 

upphävande av tidigare beslut om anpassningsåtgärd Lindängen”, 
2021-03-23. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
DNr. 

§ 32 Beslut om upphävande av tidigare beslut om 
anpassningsåtgärd Lindängen 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ärendet skickas till 
arbetsutskottet för att bereda ett extra särskilt möte i frågan samt att 
alla ekonomisk redovisning är med då för ett beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Andersson initierar ärende med anledning av nämndens tidigare 
fattade beslut § 2020/60 ”Beslut om anpassningsåtgärder”, 2020-06-16. 
 
Förslag till beslut 

- Birgitta Andersson (L) yrkar att social- och omvårdnadsnämnden 
beslutar att ändra sitt beslut om stängning av Lindängens äldreboende 
i väntan på den behovsutredning som pågår. 

- Peter Friberg (M) yrkar att social- och omvårdnadsnämnden beslutar 
att ärendet skickas till arbetsutskottet för att bereda ett extra särskilt 
möte i frågan samt att all ekonomisk redovisning är med då för ett 
beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Fribergs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2020/60, ”Beslut om 

anpassningsåtgärder”, 2020-06-16.
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-20 
 
Ärendenummer 
2021/117 Socialnämnden 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Utökning av växelvårdsplatser 
 
Ärendet 
Efter redogörelse på arbetsutskottet kring utvärderingen av minskningen av 
växelvårds- och korttidsplatser fick förvaltningen i uppdrag att lägga fram ett 
förslag på utökning av antalet platser. I tjänsteskrivelsen framkommer vilka 
konsekvenser en utökning förväntas få.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut SONAU 2021-04-13 Beslut om uppdrag till förvaltningen 
 Rapport- Utvärdering av minskning av antalet växelvårds- och 

korttidsplatser 
 
Utredning 
 
Bakgrund och nuläge 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott gav 2021-04-13 förvaltningen 
i uppdrag att till nämndens nästkommande sammanträde ta fram ett förslag på 
utökning av antalet korttidsplatser/växelvårsplatser med anledning av 
utvärderingen av anpassningen på kort- och växelvården. 
 
Efter tidigare fattat beslut så minskades antalet växelvårdsplatser från åtta till 
fyra. Dessa fyra platser finns idag insprängda på en avdelning med fyra 
permanent boende brukare. I utvärderingen framkommer att anhöriga och 
brukare upplever att vården försämrats i och med detta. Brukare som bor på 
avdelningen upplever oro när andra brukare växlar platser.  
 
Utöver detta så har förvaltningen svårigheter att verkställa fattade beslut. 
Platserna räcker ej till för de som fått beviljad korttidsvård och det har också 
förekommit att personer som vårdats på sjukhus och som fått en korttidsplats 
beviljad inte har kunnat flyttas hem till kommunen. Vid ett tillfälle har 
kommunen fått betala regionen för individer som inte tagits hem till kommunen 
i tid enligt överenskommelsen.  
 
Förslag på utökning 
Det mest kostnadseffektiva sättet att utöka antalet korttidsplatser är att öppna 
upp avdelning Balder på Midgård, som i dagsläget är tom. Avdelningen har 
möjlighet att ta emot åtta brukare som beviljats korttidsvård. Detta skulle då 
innebära att avdelning Frigg som i dagsläget har fyra permanent boende 
brukare och fyra platser för korttidsvård enbart skulle ha fyra permanent 
boende brukare. Avdelningen skulle då kunna bemannas tillsammans med en 
ytterligare avdelning. Genom att använda de disponibla turer som 
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verksamheten redan i dagsläget har, samt förändra scheman så skulle det 
krävas fyra ytterligare tjänster för att bemanna upp avdelning Balder.  
 
Förväntade effekter 
Förslaget bygger på att utöka antalet platser och att inte ha dessa integrerade 
på en boendeavdelning. Detta förväntas leda till en bättre kvalitet i vården för 
brukarna då olika vårdformer inte kommer utföras på samma avdelning. Såväl 
personal som anhöriga har upplevt detta som negativt. En annan förväntad 
effekt är att kommunen kommer att kunna ta hem utskrivningsklara brukare 
från sjukhuset i tid och därmed undvika betalningsansvar gentemot regionen. 
En utökning förväntas även leda till att individer som fått korttidsplats beviljad 
kommer kunna få sitt bistånd verkställt fullt ut, vilket inte alltid varit fallet när 
det kommer till beviljad växelvård.   
 
Finansiering 
Att utöka bemanningen på Midgård med ytterligare fyra tjänster skulle 
innebära en kostnad på ungefär 600’ per tjänst. Om detta genomförs kommer 
inte heller besparingen i form av en minskad nattjänst på Midgård att kunna 
genomföras, vilket innebär en ytterligare kostnad på 600’, totalt en kostnad på 
runt tre miljoner. Lokalen står idag tom och kommer inte generera någon 
kostnadsökning. 
 
Finansieringen av denna utökning skulle under 2021 kunna täckas av de 
medel som inte fullt ut använts under året för att ställa om Solvik till en lägre 
bemanning, stängningen av Ariel som tidigarelagts, samt kostnaden för en 
minskning av en enhetschefstjänst på halvårsbasis. Inför nästkommande 
budgetår behöver fortsatta diskussioner ske för att hitta en långsiktig 
finansiering.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Slutsatsen av ovanstående är att en utökning är möjlig att genomföra relativt 
snabbt, men att finansieringen av denna utökning på lång sikt är osäker.  
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
öppna upp ytterligare fyra växelvårsplatser/ korttidsplatser på Midgård.  
 
Sändlista 
Maria Olsson 
Teresa Klasson
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Inledning 
I mars 2020 spred sig utbrottet av pandemin Covid-19. Ett utbrott som kom att förändra 
delar av omvärlden och kommunens verksamheter. För att begränsa smittspridningen och 
skydda de mest sköra äldre rekommenderade folkhälsomyndigheten bl.a. om besöksför-
bud inom de särskilda boendena. Ett beslut som kom att påverka både kort- och växel-
vård då dessa vårdformer bedrivs inom de särskilda boendena Solvik och Midgård. Re-
kommendationen innebar också att personalen skulle stanna hemma vid minsta tecken på 
symptom. För att klara bemanningen och för att begränsa smittspridningen fattade social- 
och omvårdnadsnämnden 2020-03-10 beslut om att stänga åtta växelvårdsplatser på Bal-
der, Midgård och andra mötesplatser för äldre. Totalt berördes sjutton brukare och deras 
anhöriga som kontinuerligt haft växelvård under 2020. 
 
Växelvård är en insats som beviljas av biståndshandläggare i kommunen enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Insatsen riktar sig i första hand till dem som vårdar eller stödjer en när-
stående som är långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. Att bli beviljad insat-
sen växelvård innebär att man växelvis bor i det egna boende och med viss frekvens vis-
tas på växelvården, Midgård. Omfattningarna på vistelsen är olika beroende på behov. 
En brukare kan växla var fjärde eller var tredje vecka medan andra växlar varannan.  
 
Riktlinjen anger att växelvård inte får överstiga vistelsen i hemmet. Om ytterligare behov 
efterfrågas ska insatsen särskilt boende initieras. 
 
I samband med stängningen av växelvården gick merparten av de äldre hem till eget bo-
ende. Tre personer med mer omfattande behov av hemtjänst erbjöds förlängd vistelse på 
tomma boendeplatser på Midgårds äldreboende. Avsikten var att underlätta för hemtjäns-
ten som skulle påverkas stort av att dessa personer kom hem under samma period. Che-
fen på äldreboendet fick i uppdrag att en gång per vecka ha telefonkontakt med de anhö-
riga som vårdar eller stödjer sina närstående i hemmet.   
 

Ekonomiska anpassningar 

I början av juni 2020 gav kommunstyrelsen social- och omvårdnadsnämnden i uppdrag 
med att inkomma med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med ett stort ekonomiskt 
underskott. Förslagen som togs fram handlade bl.a. om att stänga växelvården på Balder 
men att behålla fyra växelvårdsplatser på avdelning Frigg. Kortvården skulle flytta till Mid-
gård för att kunna möjliggöra en flytt av Lindängens äldreboende till Solvik. Antalet äldre-
boendeplatser skulle därefter reduceras från 164 till totalt 145 boendeplatser.  
 
Förändringen skulle innebära en minskning av andelen kort- och växelvårdsplatser från 
tjugotvå till femton platser. Korttiden, Midgård skulle inte bara ta emot utskrivningsklara 
patienter från regionen utan även kunna ge avlösning till dem som vårdar eller stödjer en 
närstående. Några av de konsekvenser som lyftes fram i samband med framtagandet av 
de olika förslag handlade bl.a. om risker för ökat betalningsansvar mot regionen, ökat 
tryck på äldreboende och hemtjänsten, mer oro för dem som bor på avdelning Frigg.  
 
Nämnden fattade beslut om att genomföra de framtagna förslagen och förändringar ge-
nomfördes under oktober månad 2020 med undantag av Lindängens äldreboende. 
 

Stängning av växelvården och neddragning av antalet platser 

Växelvården, Balder stängdes från och med 2020-03-11. Fyra platser frigörs på avdelning 
Frigg som åter öppnas för växelvård 2020-10-21.  
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Synpunkter från anhöriga gällande växelvård 

Flera synpunkter har inkommit till förvaltningen från anhöriga som bl.a. berör växelvården. 
Anhöriga tycker att det var bättre när växelvården var för sig själv, personalen hade mer 
tid till att ge stöd till den anhörige. Anhörig och den enskilde upplever att flytten av växel-
vården till Frigg har blivit en försämring. 
 
”De som bor på Frigg har ett stort omvårdnadsbehov, det finns inte många som man kan 
umgås eller prata med när man vistas på växelvården. Det var mycket bättre när växelvår-
den var på Balder. Personalen har inte tid att umgås eller utföra några aktiviteter eftersom 
de har mer att göra när det är en boendeavdelning som tex tvätt, städning mm. Det är så 
tråkigt att växelvården är flyttad.”  
 
”Min närstående på Frigg blivit mer orolig och pratar ofta om att åka hem än innan växel-
vården fanns på avdelningen. Jag anser att växelvården borde vara på en egen/avskild 
avdelning.” 
 
”Vi vill att växelvården ska vara kvar på ett och samma ställe (Balder). Det är otryggt och 
besvärande för dem som behöver denna typ av vård att istället behöva slussar runt på 
olika typer av boenden. Att inte veta vart den närstående ska vara är även otryggt och 
stressande för mig som anhörig. För övrigt har jag inget att anmärka på, bra omvårdnad 
och mycket bra personal.” 

 
Synpunkter från personalen växelvården 
Personalens uppfattning om att växelvården integrerats på en boendeavdelning stämmer 
till stor del överens med de synpunkter som framkommit från anhöriga.  
 
Personalen uppger att de har svårt att hinna med att stötta och bemöta anhöriga på det 
sätt de tidigare arbetat eftersom det finns andra sysslor som behöver utföras på avdel-
ningen.  
 
Personalen upplever också att det har blivit mer rörigt för de personer som bor på boen-
det.  
 
Personalen upplever vissa boenden mer oroliga än tidigare och att de som växlar är pig-
gare än de boende och att de inte har så stort utbyte av varandras sällskap som tidigare. 
 

 
Konsekvenser och effekter av förändringen för växelvården 
Konsekvenserna av att växelvården har hållit stängt under sju månader har bidragit till att  
 

• fem personer har ansökt om särskilt boende, något som med stor sannolikhet kun-
nat fördröjas om verksamheten hade fortsatt att stötta anhöriga.  
 

• Samtliga anhöriga har blivit erbjudna hjälp i hemmet men tackat nej med anledning 
av att hemtjänstinsatser inte kunnat ge dem den avlösning som behövts nattetid. 
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• Växelvården har inte kunnat verkställa besluten vilket innebär att dessa rapporte-
rats till inspektionen för vård och omsorg. (IVO) Totalt har fjorton beslut rapporte-
rats under 2020 enligt de krav som åligger kommunen. 
 

• Minskningen av antalet växelvårdsplatser har gjort det svårt att verkställa insatsen 
med den frekvens som beviljats. En person har fått vänta i två månader innan be-
slut kunde verkställas. Tre beslut är fortfarande inte verkställda eftersom det inte 
finns ledig plats i den omfattning som beviljats. Ytterligare en person väntar på att 
få sin vaccination innan växelvård återupptas men i nuläget finns ingen möjlighet 
att verkställa detta beslut på grund av platsbrist. 
 

• Växelvård är mindre tillgänglig med anledning av att den ligger på tredje våning.  
 

• Idag finns det tolv personer som har beslut om växelvård.  
 

• Det finns behov av ytterligare platser för avlastning 
  

Konsekvenser och effekter för de boende på Frigg 

På växlingsdagarna måndag och onsdag går mycket av personalens tid åt till att ta hand 
om de personer som kommer och som ska åker hem. Det ska packas och packas upp, 
städas, tvättas, mötas upp vid ankomst och pratas med anhöriga, kolla över läkemedel, 
kontakta sjuksköterska om det är något som måste kollas upp under tiden personen är på 
växelvården. Övrig tid går åt till att planera mottagande av nya beslut, kontakt med arbets-
terapeuter, sjukgymnaster. 
 
Samtidigt ska den praktiska omvårdnaden skötas för övriga boenden. De utökade arbets-
uppgifterna bidrar till att mindre tid läggs på dem som bor på boendet. Färre aktiviteter 
och mindre sociala interaktioner.  
 
Fler personer går in- och ut från avdelningen än tidigare, vilket skapa oro bland de som är 
boende på boendet. Att möta olika personer vid måltider och i andra sociala sammanhang 
leder till oro. Personer som växlare pratar ofta om att de snart ska åka hem vilket påverkar 
de boende negativt speciellt om man har en demenssjukdom. Oron yttrar sig bl.a. i att de 
boende sitter och gråter och vill åka hem. Andra visar mer aggression som ibland leder till 
bråk mellan de boende, rastlöshet, sömnsvårigheter och isolering. 
 
Korttidsvård  
2004 flyttade korttidsvården från Midgård till Solvik. Anledningen till denna flytt var bland 
annat att effektivisera arbetet och skapa en närhet till Närhälsan. På korttiden Solvik fanns 
sjutton boenderum varav fjorton användes som boende rum och tre som kontor. 
 
Korttidsvård är en insats som beviljas av biståndshandläggare i kommunen enligt 4 kap 1 
§ socialtjänstlagen. Insatsen riktar sig i första hand till dem som tillfällig behöver mer stöd 
än man kan få i det egna hemmet. Men en korttidsplats kan beviljas av flera andra skäl 
t.ex. efter en sjukhusvistelse för att få mer tid för återhämtning, i väntan på en bostadsan-
passning, för att utreda möjligheten att klara eget boende, rehabilitering, träning eller vård 
i livets slutskede. Under perioder av ökade behov och risk för betalningsansvar har kort-
tidsavdelningen kunnat dubbel beläggas rummen vilket inträffat ett flertal tillfällen.  
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Den 22 oktober 2020 flyttade Korttiden tillbaka till Midgård och avd. Brage. Antalet platser 
minskades från fjorton till elva. Anledningen till flytten från Solvik var att dessa i stället 
skulle användas till särskilda boendeplatser då lindängens platser planerats att flytta dit, 
som en del i det anpassningspaket som nämnden beslutat om under 2020.   
 

 
Synpunkter från kommuninvånarna gällande korttidsvård 

 
” Personalen är bra. Men jag tycker att det borde finnas fler korttidsplatser” 
 
” Tycker inte att flytten av kortvården är bra. Allt för kortsiktigt med tanke på större behov 
om några år.” 
 

Synpunkter från personal gällande korttidsvård 

I juli 2020 skrev ”Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter ett öppet brev i lo-
kaltidningen till politikerna i social- och omvårdnadsnämnden. De opponerar sig bl.a. mot 
att stänga Lindängen, flytta kortvården och sprida ut växelvårdsplatserna samt att minska 

antalet korttids- och växelvårdsplatser.” 
 
”Att flytta kortvården kräver mer logistik i det dagliga arbetet vilket kommer att tar mer av 
både omvårdnads- och HSL-personalens redan begränsade tid. Att minska antalet platser 
på kortvården och växelvården riskerar att bli kostsamt för både patienter, anhöriga, kom-
munen och samhället.” 

”Patientarbetet på kortvården kräver närhet till vårdcentralen, läkarkontakter och labb då 
dessa patienter är i stort behov av många insatser av denna typ. Det finns nära samar-
bete med Närhälsan som lånar ut viktig mätutrustning. Närheten till apoteket nyttjas av en 
stor del av patienterna på kortvården som själva måste ta sig dit för att hämta sina medici-
ner under vårdtiden”.  
 
 

Statistik gällande korttidsvård och växelvård 
Förvaltningen tar regelbundet fram statistik för olika beslut och verksamheter. Under 
2020 fattades totalt 233 beslut gällande korttidsvård, vilket är ett snitt på 19 fattade beslut 
per månad. Februari och augusti månad sticker ut med 25 respektive 30 beslut. 
 
Tabell 1 nedan visar antalet dygn i förhållande till en möjlig beläggning på kortvården Sol-
vik. Under oktober månade flyttade kortvården till Midgård och antalet platser reducerades 
till 11 stycken mot tidigare 14. Beläggningen under denna period blir lite missvisande ef-
tersom antalet platser inte är de samma på Solvik som på Midgård. 
 

Tabell 1  Utförda dagar Möjligbeläggning Proc Avslut Medelvårdtid snitt 

Jan 379 434 87% 10 36 

Feb 258 392 66% 5 41 

Mar 379 434 87% 14 30 

Apr 237 420 56% 14 32 

Maj 246 434 57% 4 14 
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Jun 270 420 64% 10 26 

Jul 369 434 85% 9 21 

Aug 304 434 70% 17 39 

Sep 275 420 65% 12 21 

Okt 272 341 80% 9 17 

Nov 340 330 103% 7 27 

Dec 323 341 95% 5 47 

Jan 2021 302 341 89% 9  44 

Feb 257 308 83% 9  52 

 
Under 2020 har 106 vårdtagare kommit till Kortvården. Totalt 115 utskrivningar varav 58% 
gått hem, 20% flyttat till SÄBO, 13% åter till sjukhus samt 8,5 % har avlidit.  
 
Tabell 2 nedan visar en sammanställning av antalet kortvårdsdygn som verkställts på 
andra enheter under 2020. Totalt har 1063 dygn utförts på andra enheter. 
 

Tabell 2  Solvik Lindängen Midgård Brage Hellidshemmet 

Jan 20 31 0 6 31 

Feb 0 28 0 0 28 

Mar 0 51 0 0 31 

Apr 0 60 18 0 30 

Maj 0 62 31 0 31 

Jun 0 60 32 0 30 

Jul 0 31 64 0 31 

Aug 0 62 62 0 31 

Sep 0 15 30 0 0 

Okt 0 0 15 4 0 

Nov 0 6 4 39 0 

Dec 15 20 15 39 0 

Totalt 35 426 271 88 243 
 
 
 
Tabell 3 nedan visar antalet fattade beslut från handläggare per månad under 2020 
 

Tabell 3TaTTTabell 3 Antalet fattade beslut om 
 korttidsvård 2020 

Antal fattade beslut växelvård 
2020 

Jan 22 2 

Feb 16 1 

Mar 25 1 

Apr 20 1 

Maj 15 0 

Jun 17 0 

73



   

  
  
Titel 
 

8/9 
 
 

  

 

Jul 19 0 

Aug 30 0 

Sep 19 0 

Okt 18 0 

Nov 18 0 

Dec 14 0 

Jan 2021 18 
Beslut om växelvård omfattas av korttids-

beslut 

Feb 19 0 

 

 
Betalningsansvar 

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, (VGR) har ingått en sär-
skild överenskommelse (Ekonomisk beräkningsmodell) för att beräkna betalningsansvaret 
mot regionen. Socialstyrelsens rekommendation är att kommunerna ska betalar 8200 kr 
per dygn.  
 
Västra Götalands Regionens modell utgår från att titta på antal ärenden med < 7 betal-
ningsgrundande dagar, som ingår i en medelvärdesberäknings och 7 –dagarsregeln gäller 
ärenden med > 7 betalningsgrundande dagar . Kommunens betalningsansvar inträder om 
de har ett genomsnitt över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad. 

 
Beräkningsmodellen tar även hänsyn till 
 
1.Klockslaget för när Meddelande om utskriv-
ningsklar skickas, före eller efter kl 12.00 

2.Avbrott i process 

3.Om SIP-möte ska hållas ska kallelse till 
SIP-möte skickats senast 3 kalenderdagar 
efter Meddelande om utskrivningsklar skick-
ats.  

4.Hemgångsdagen ingår inte 
 

 
Konsekvenser och effekter av flytten av korttidsvården från Sol-
vik till Midgård  
 

• Initialt ökade kostnaderna för flytt av IT, telefoni, medicinskåp, möbler, förråd samt 
tapetsering och målning. 

• Personalresurser har gått till att göra om samtliga scheman för sjuksköterskor. 
Antalet korttidsplatser har minskats från fjorton till elva, d.v.s. tre färre platser. 

• Dubbel belägga av rum är inte möjligt längre då rummen på Midgård är mindre. 

• Mindre ”spring” på avdelningen av medarbetare som gick genom avdelningen tidi-
gare för att byta när korttiden låg på Solvik.  

• Betalningsansvar mot regionen har genererat en kostnad på 123.000 tkr. 

• Vårdtagare har fått vänta i upp till 14 dagar på sjukhus.  
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• Det finns begränsad möjlighet till att skapa trygghet för de som vårdas palliativt i 
hemmet om hemsituationen skulle förändras med anledning av att trygghetsplats 
nu är borta. 

• Begränsad möjlighet att skapa trygghet för dem som planerats hem från slutenvår-
den om hemsituationen blir ohållbar. 

• Chefen för hemtjänsten uppger att det är svårare att hantera ”akuta” behov/situat-
ioner i hemmet.  

• Fler personer planeras hem direkt från sjukhuset vilket ibland innebär att akuta si-
tuationer uppstår vid hemkomsten, vilket leder till större utmaningar för hemvården 
att hantera. Tidigare fanns en mer flexibilitet till att kunna nyttja korttiden för akuta 
behov/situationer. 

• I nuläget finns ett stort behov och högt tryck på de korttidsplatser som finns i kom-
munen. 
 

Sammanfattning och förslag på förbättringar 
De anpassningar och förändringar som genomförts har till stor del gått bra. Konsekven-
serna hade kunnat bli mer annorlunda med anledning av att antalet särskilda boendeplat-
ser under samma period minskades. En bidragande orsak är den pågående pandemin. 
Tycket på kommunens kort- och växelvårdsplatser är fortsatt stort. För att minimera risken 
för att kommunen ådrar sig ytterligare betalningsansvar vore det mer rimligt att utöka an-
talet växelvårdsplatser från fyra till åtta.  
 
Avdelning Balder på Midgård var tidigare den avdelning som användes för växelvård. I 
dagsläget står åtta platser tomma.  
 
Ansvarig enhetschef på Midgård har fått i uppdrag att se över möjligheten till att öppna 
upp avdelningen inom befintliga budgetramar med anledning av att det förnärvarande är 
svåra att verkställa beslut om avlösning. 
 
Enhetschefen har sett en möjlighet i att förändra scheman och bättre utnyttja de dispo-
nibla turerna/ ”utöverturer” som verksamheten har med anledning av heltidsprojektet. Fyra 
extra tjänster skulle möjliggöra att avdelningen skulle kunna öppnas upp igen.  
 
Utökningen skulle möjliggöra en mer flexibilitet till att möta de olika behov som finns när 
det gäller avlastning. Förändringen skulle också innebära att de personer som växlar på 
avdelning Frigg skulle kunna flyttas till Balder vilket skulle skapa mer lugn och ro för de 
brukare som har sitt särskilda boende på Frigg. Utökningen skulle minska trycket på kom-
munens korttidsplatser. Det finns också en större möjlighet att möta upp akuta behov där 
hemtjänstinsatserna inte är tillräcklig för att skapa trygghet kring de personer som plane-
ras hem från slutenvården. 
 
En ytterligare tanke kring avlösning är att sluta bevilja hela veckor utan istället övergå till  
s.k. hotellbokning där den enskilde beviljas ett X antal dagar på ett år. Flera kommuner 
har möjliggjort denna variant vilket skapat ökat inflytande i när insatsen ska utföras.    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-13 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
DNr. 

§ 76 Beslut om uppdrag till förvaltningen 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till 
förvaltningen att till nämndens sammanträde 2021-04-27 ta fram ett 
förslag med anledning av utvärderingen av anpassningen på kort- och 
växelvården. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om rapport om utvärdering av de anpassningar som 
genomförts inom växel- respektive kortvården. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta uppdra till förvaltningen att 
till nämndens sammanträde 2021-04-27 ta fram ett förslag med 
anledning av utvärderingen av anpassningen på kort- och växelvården. 

 
Beslutsunderlag 
–  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-20 
 
Ärendenummer 
2021/4 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Rapporter och skrivelser 2021-04-27 
 
Ärendet 
Information om verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 från Utväg 
Skaraborg (Dnr SON 2021/107) 
  
Information om verksamhetsberättelse från Tidaholm alltjänst ekonomisk 
förening för verksamhetsåret med tillhörande balans- och resultatrapporter 
(Dnr SON 2020/233). 
 
Information om beslut från kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsens beslut § 2021/70, ” Beslut om årsredovisning för 
stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år 2020” (Dnr SON 
2021/116). 
Kommunstyrelsen har beslutat att, i egenskap av förvaltare, godkänna 
årsredovisningen för Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 
avseende år 2020. 

 Kommunstyrelsen beslut § 2021/72, ”Beslut om uppföljning 
månadsrapporter Tidaholms kommun för januari - februari 2021” (Dnr 
SON 2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad månadsrapport 
samt att lägga den till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsberättelse Utväg Skaraborg 2020 
 Verksamhetsberättelse, Tidaholms alltjänst ekonomisk förening för 

perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 
 Balansrapport, Tidaholms alltjänst ekonomisk förening för perioden 

2020-01-01 – 2020-12-31. 
 Resultatrapport, Tidaholms alltjänst ekonomisk förening för perioden 

2020-01-01 – 2020-12-31. 
 Kommunstyrelsens beslut § 2021/72, ”Beslut om uppföljning 

månadsrapporter Tidaholms kommun för januari - februari 2021, 
2021-04-07. 

 Kommunstyrelsen beslut § 2021/72, ”Beslut om uppföljning 
månadsrapporter Tidaholms kommun för januari - februari 2021”, 
2021-04-07. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

 
Förslag till beslut 

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

 

Verksamhet 

Utväg har precis som alla andra verksamheter påverkats av utbrottet av Covid-19. Ur ett klientperspektiv 

har restriktionerna medfört att all gruppverksamhet stängdes ner 16 mars och återupptogs 1 september 

då smittläget var mer stabilt. Vid utbrottet av andra vågen infördes återigen mer strikta restriktioner. 

Personalen uppmanades att i högre grad arbeta hemifrån och samtliga verksamhetsmöten hölls digitalt. 

Gruppverksamheten har hållit igång men med noggranna åtgärder.  

Utväg har trots rådande omständighet fortsatt att träffa klienter i enskilda samtal, men verksamheten har 

vidtagit åtgärder i form av samtalsrum med möjlighet till tillräckligt stort avstånd, handsprit i foajén 

samt krav på att både klient och personal själv avgör sitt hälsotillstånd. Beredskapsplan upprättades 

tidigt under pandemin i syfte att vara förberedd om verksamheten helt skulle behöva stänga för besök. 

Redan den 16 mars upprättade Utväg en utökad telefontid, och alla samordnare har kontakt via telefon 

med sina klienter som skulle ha deltagit i grupp.  

Statistik 

Även innan utbrottet av Covid-19 var det under första delen av året ett högt tryck på verksamheten, 

framförallt gällande våldsutsatta vuxna. Det har ständigt varit fulla grupper i Skövde, men några lediga 

platser i Lidköpingsgruppen. Även på våldsutövarsidan har det varit ett jämnt inflöde, vilket säkerställt 

att grupperna fylls på även där. På sidan för barn/ungdomar har det varit en hel del unga vuxna, vilket 

föranlett att en sluten grupp genomförts med den åldersgruppen.  

 

Under första halvåret hade verksamheten en ökning av klienter på 20 % jämfört med samma period förra 

året. Ökningen går inte att direkt härleda till utbrottet av pandemin, utan Utväg har haft en ständig ökning 

av klientbesök varje år. Vid årets slut landade summan på 308 unika klienter, vilka har varit på 

sammanlagt 1154 besök. Denna statistik räknar inte med gruppverksamheten som varje vecka möter 

omkring 46 klienter. Fram till avbrottet pga Covid-19 hölls 3 kvinnogrupper, 3 mansgrupper samt 2 

grupper för unga vuxna varje vecka.  

Utbildningar/Föreläsningar 

Under 2019 träffades verksamheter som har till uppdrag att tillhandahålla utbildningar om våld i nära 

relation; Samordningförbundet, Kommunalförbundet, Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg samt 

ordförande för Utvägs ledningsgrupp och Utvägs verksamhetschef. Syftet med träffarna är att dessa 

verksamheter har kännedom om varandras utbildningar och skall samverka kring dem. Gemensamt togs 

ett beslut att denna strategiska samverkansgrupp varje år skall tillhandahålla en kostnadsfri 

basutbildning om våld i nära relation för yrkesverksamma i Skaraborg som i sitt arbete kommer i kontakt 
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med personer som kan ha upplevelse av våld i nära relation. Samtliga verksamheter skall hjälpa till att 

finansiera denna och Utväg skall stå som arrangör och genomföra utbildningen. Den första 

basutbildningen hölls 5 mars 2020 på Odeon i Skövde för 150 personer från bla socialtjänst, hälso-och 

sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassa, elevhälsa och kyrkan. På förmiddagen föreläste utväg och 

under eftermiddagen fick deltagarna höra om hur de olika samverkansmyndigheterna arbetar med våld 

i nära relation. En kort inblick gavs från; akutsjukvården, polisen, åklagarmyndigheten, 

brottsofferjouren, skolkurator samt socialtjänst.  

Enligt avtal skall Utvägs samverkande verksamheter köpa utbildning av Utväg för att tillgodose 

personalens behov av baskunskap om våld i nära relation. Under 2020 har endast beställningar gjorts av 

Skövde kommun; (personal inom socialtjänsten har utbildats i att möta våldsutövare), Skara kommun 

(fördjupningsutbildning för personer som möter våldsutsatta samt en basutbildning att möta barn), 

Tidaholms kommun (handledaruppdrag), Gullspång och Essunga (fördjupningsutbildning att möta 

våldsutsatta) samt akuten i Lidköping. Detta kan till viss del förklaras med hänsyn till pågående 

pandemi, men med en tillbakablick till föregående år har beställningarna om utbildningar inte uppnått 

den omfattningen som hade behövts för att uppnå mål för satt budget.  

Ur ett verksamhetsperspektiv har pandemin medfört att Utväg inte kunnat genomföra merparten av 

planerade utbildningar, vilket vid halvåret såg ut att medföra ett underskott om 900´000: -. Men efter 

personalens enastående arbete med att ställa om utbildningar till digitala versioner, har underskottet 

glädjande stannat på 232´000: - 

 

Ekonomi 

Förutom redan nämnda underskott gällande utbildningsdelen har Utväg en verksamhetsbudget i balans. 

Personalsituationen är stabil och Utväg har inga planerade stora utgifter eller investeringar under det 

kommande året. En nyrekrytering har gjorts med tillträde i mars 2021, som ett resultat av ett 

samverkansprojekt med Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

 

Forskning 

Det har bedrivits forskning på Utväg under 2020. Under våren har Tua Hassling, GU, gjort sina sista 

intervjuer med barn i Utvägs verksamhet med frågeställning vad det är i det professionella mötet som 

möjliggjort att barnet kunnat prata om våldet. Ole Hultman, GU, har testat ett nytt instrument för 

pappaintervju på män som får stöd på Utväg för att ha utövat våld mot partner eller barn.  

Ulf Axberg, Oslo universitet, samt Ingegerd Wirtberg, LU, är handledare i ett omfattande 

utvärderingsprojekt gällande effekterna av Utvägs insatser till våldsutsatta kvinnor. Projektet finansieras 

genom forskningsmedel av FoU Skaraborg och drivs på plats av samordnare Petra Lennéer.  
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Det pågår också forskning på våldsutövare i verksamheten, i syfte att mäta effekten av den behandling 

Utväg erbjuder. Där är Jenny Rangmar, FoU GR, forskningsledare.  

Utväg Skaraborg har fått en ny organisationstillhörighet i Regionhälsan och tillhör sedan senhösten 2019 

”Övriga Expertenheter”. Det gör Utvägs verksamhet mer synlig som en viktig och unik verksamhet i 

Västra Götaland, och våld i nära relation får en självklar plats på dagordningen i den nya förvaltningen.  

Ytterligare en organisationsförändring genomfördes under våren vilket hade till syfte att organisera 

Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg under en och samma chef. Från och med 1 juni är Kerstin 

Nettelblad chef för båda enheterna. 

Personal 

Anna Mårstad, samordnare för utsatta, teamsamordnare från 1 juni 2020 10%  

Annelie Karlsson, samordnare för barn och ungdomar 

Bibi Lundvall, samordnare för utsatta 

Lars Andersson, samordnare för utövare 

Lina Bringsved, samordnare för utsatta  

Petra Lennéer, samordnare för barn och ungdomar, projektledare för forskningsprojekt 

Kerstin Nettelblad, enhetschef. Från 1 juni verksamhetschef 50% Utväg Skaraborg/50% Utväg Södra 

Älvsborg 

Helena Svalmark, timanställd samordnare för våldsutsatta från september 2020 

Gruppledare under 2020 

Kvinnogrupp Lidköping; Monica Johansson, Maria Hagberg, 

Pappagrupp; Lars Liljegren, Monica Engström 

Icke-våldsgrupp; Jennie Malm Georgson, Niklas Björk, Lars Andersson  

Icke-våldsgrupp; Anette Sandman, Lars Andersson 

Barngrupp; Lena Ödlund Möller, Annelie Karlsson 

Föräldragrupp; Sofia Melén Moadi, Mats Andersson, Petra Lennéer 

Kvinnogrupp Skövde; Louise Arvidsson, Anna Mårstad 

Kvinnogrupp Skövde; Anna Nordberg, Bibi Lundvall 

Unga vuxna; Annelie Karlsson, Niklas Björk 
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 Använd muspekaren för att på varje stapel och färg för att se exakt atal klienter.  
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Verksamhetsberättelse för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 

Syfte/bakgrund:  

Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening ska vara en resurs för att skapa arbete och 
meningsfull sysselsättning för människor med någon form av begränsningar som gör det 
svårt för dem att konkurrera på lika villkor på den öppna arbetsmarknaden. I första hand 
gäller det för boende i Tidaholm med omnejd.  

Föreningen skall vara ett komplement och alternativ till insatser från det offentliga och 
anställningar i den privata sektorn, samtidigt som föreningen verkar i nära samverkan med 
dem.  

Föreningen är icke vinst-drivande och är religiöst och politiskt obunden. 

Föreningen startade sin verksamhet i full skala den 1 april 2016, innan dess var den en del av 
Tidaholms kommuns Arbetsmarknadsenhet och gick under benämningen ”Yttre hemtjänst”. 

Fram till 31 mars 2016 var uppdraget i första hand att sköta gräsmattor och snöskottning åt 
äldre för att de skulle kunna bo kvar i den egna fastigheten. Man gjorde även andra uppdrag 
åt kommunens olika förvaltningar. 

Ekonomi: 

Redovisas i ett separat dokument. 

Personal: 

Under 2020 var vi 23 tillsvidareanställda, 20 st. på 100 %, 2 st. på 50 % och 1 st. på 25%. 

Under 2020 avslutades 1 st. anställning på grund på egen begäran. 5 personer har fått 
tidsbegränsade anställningar.6 personer har fått praktik samt 2 personer har kommit till oss 
via frivården. 

Under juni och juli har vi haft sammanlagt 26 st. Feriepraktikanter från åk 9. 

Sjukfrånvaron har minskat då personalen mår bättre. Vi har genomfört ytterligare en 
arbetsmiljöenkät som visat bättre resultat än den första. Vi arbetar aktivt med de som har 
hälsoproblem av olika slag vilket vi hoppas skall leda till att sjukfrånvaron minskar 
ytterligare. Vi har ett bra samarbete med socialförvaltningen kring missbruksfrågor.  
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Kunder/uppdrag: 

Vi har idag en ganska bred kundbas i vårt register, vi har ökat från 1200 registrerade kunder 
till 1350 under året. Det är både privatpersoner och företag. Där är inte de avtal som vi har 
med de olika förvaltningarna inom Tidaholms kommun inräknade.  

Till sist: 

Det har varit ett spännande år med mycket förbättringar. Vi har arbetat hårt med att försöka 
förbättra likviditeten och har lyckats öka resultatet ytterligare.  
Under året har vi tillsammans med Connect Skaraborg upprättat en affärsplan där får hjälp 
med de frågor vi är mindre bra på i företaget. Detta kommer att resultera i effektivisering 
och nytänk hos oss. Vi letar fortfarande ny lokal för att slå samman våra två verksamheter 
och förbättra den bullriga arbetsmiljön. När flytt genomförts kommer nya idéer att sättas till 
verket för att utveckla och stärka verksamheten ytterligare. 

Vi upplever också att de anställda är nöjda med vad vi åstadkommit och att vi ser med 
tillförsikt fram emot nästa år och de utmaningar vi ställs inför. 

Tidaholms Alltjänst Ek. Förening 

 

 

Tommy Danielsson   
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Balansrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-04-14 13:21
Senaste vernr A 958 B 981 C 1765 D

552 E 579 G 13 K 26 N 292 O 12

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier och verktyg 641 429,00 641 429,00 59 200,00 700 629,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på

inventarier och verktyg -240 193,50 -240 193,50 -111 715,00 -351 908,50

1240 Bilar och andra transportmedel 549 440,00 549 440,00 69 500,00 618 940,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar

och andra transportmedel -261 283,75 -261 283,75 -129 875,75 -391 159,50

Summa materiella anläggningstillgångar 689 391,75 689 391,75 -112 890,75 576 501,00

Summa anläggningstillgångar 689 391,75 689 391,75 -112 890,75 576 501,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 178 841,00 178 841,00 151 128,51 329 969,51
1515 Osäkra kundfordringar -14 359,00 -14 359,00 -13 457,00 -27 816,00
1619 Övriga fordringar hos anställda 0,00 0,00 11 116,00 11 116,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter

(skattekonto) 42 054,00 42 054,00 91 446,00 133 500,00

1710 Förutbetalda hyreskostnader 40 130,00 40 130,00 1 438,00 41 568,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 352 784,00 352 784,00 6 742,00 359 526,00

Summa kortfristiga fordringar 599 450,00 599 450,00 248 413,51 847 863,51

Kassa och bank

1911 Kassa återbruket 5 012,00 5 012,00 1 064,50 6 076,50
1930 Företagskonto Bank 180 010,53 180 010,53 233 364,70 413 375,23
1940 Swishkonto Återbruket 0,00 0,00 18 022,50 18 022,50

Summa kassa och bank 185 022,53 185 022,53 252 451,70 437 474,23

Summa omsättningstillgångar 784 472,53 784 472,53 500 865,21 1 285 337,74

SUMMA TILLGÅNGAR 1 473 864,28 1 473 864,28 387 974,46 1 861 838,74

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2083 Medlemsinsatser -2 850,00 -2 850,00 0,00 -2 850,00
2091 Balanserad vinst eller förlust 550 391,67 550 391,67 -234 439,76 315 951,91
2099 Årets resultat -234 439,76 -234 439,76 -63 539,19 -297 978,95

Summa eget kapital 313 101,91 313 101,91 -297 978,95 15 122,96

Obeskattade reserver

2150 Ackumulerade överavskrivningar 0,00 0,00 -106 000,00 -106 000,00

Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 -106 000,00 -106 000,00

Långfristiga skulder

2350 Tidaholm Sparbank lån 8354-33
164054-3 -45 198,00 -45 198,00 24 636,00 -20 562,00

2351 Tidaholms Sparbank lån 8354-33164
054-3 New Hollland -146 660,00 -146 660,00 44 004,00 -102 656,00

2353 Avbetalning plogbil Lundvold
Fastigheter -56 000,00 -56 000,00 39 000,00 -17 000,00
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=1630&toacct=1630&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=1911&toacct=1911&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=1930&toacct=1930&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=1940&toacct=1940&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=2083&toacct=2083&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=2091&toacct=2091&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=2099&toacct=2099&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=2150&toacct=2150&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=2350&toacct=2350&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=2351&toacct=2351&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=2353&toacct=2353&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Balansrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-04-14 13:21
Senaste vernr A 958 B 981 C 1765 D
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Ing balans Ing saldo Period Utg balans

Summa långfristiga skulder -247 858,00 -247 858,00 107 640,00 -140 218,00

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -109 856,00 -109 856,00 -87 391,75 -197 247,75
2510 Skatteskulder 0,00 0,00 -68 453,00 -68 453,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på

pensionskostnader -136 000,00 -136 000,00 85 166,00 -50 834,00

2641 Debiterad ingående moms 0,00 0,00 234,05 234,05
2650 Redovisningskonto för moms -54 698,00 -54 698,00 -5 069,00 -59 767,00
2710 Personalskatt -110 831,00 -110 831,00 -17 022,00 -127 853,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och

särskild löneskatt -149 665,00 -149 665,00 -20 780,00 -170 445,00

2811 Avräkning för factoring 1 457,81 1 457,81 265,19 1 723,00
2920 Upplupna semesterlöner -713 329,00 -713 329,00 3 314,00 -710 015,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och

andra avgifter -224 127,00 -224 127,00 1 041,00 -223 086,00

2990 Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter -42 060,00 -42 060,00 17 060,00 -25 000,00

Summa kortfristiga skulder -1 539 108,19 -1 539 108,19 -91 635,51 -1 630 743,70

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

-1 473 864,28 -1 473 864,28 -387 974,46 -1 861 838,74

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=2940&toacct=2940&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&fromacct=2990&toacct=2990&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms 859 042,42 859 042,42 706 313,11
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 0,00 0,00 7 000,00
3040 Biltvätt 100 928,00 100 928,00 103 980,00
3041 Biltvätt och däckbyte 2 240,00 2 240,00 2 880,00
3042 Däckbyte 640,00 640,00 2 090,60
3043 Gräsklippning 610 700,00 610 700,00 471 220,00
3044 Vedförsäljning huggen 39 158,00 39 158,00 74 286,00
3046 Snöskottning 18 850,00 18 850,00 278 300,00
3047 Trädgårdsarbete 866 362,70 866 362,70 695 475,60
3048 Arbetskostnad 942 645,00 942 645,00 633 039,51
3049 Städning 35 595,00 35 595,00 60 644,00
3050 Däckhotell 11 520,00 11 520,00 19 080,00
3051 Däckbyte och däcktvätt 1 560,00 1 560,00 480,00
3052 Resekostnad 117 730,70 117 730,70 79 065,46
3054 Flytthjälp -1 800,00 -1 800,00 0,00
3100 Försäljning av varor återbruket 2 070,40 2 070,40 520,00
3110 Varor återbruket 25 % 1 010 242,73 1 010 242,73 802 894,76
3130 Varor återbruket 6% 35 070,26 35 070,26 19 439,37
3540 Faktureringsavgifter 5 537,00 5 537,00 -180,00
3610 Medlemsavgifter 1 300,00 1 300,00 0,00
3740 Öres- och kronutjämning 869,38 869,38 4 773,09

Summa nettoomsättning 4 660 261,59 4 660 261,59 3 961 301,50

Övriga rörelseintäkter

3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 0,00 0,00 30 000,00
3985 Erhållna statliga bidrag 4 858 523,00 4 858 523,00 4 997 229,00
3987 Erhållna kommunala bidrag 1 312 249,98 1 312 249,98 2 437 250,00
3994 Försäkringsersättningar 4 560,00 4 560,00 9 350,00
3999 Övriga rörelseintäkter 6,65 6,65 -5,09

Summa övriga rörelseintäkter 6 175 339,63 6 175 339,63 7 473 823,91

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 10 835 601,22 10 835 601,22 11 435 125,41

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4000 Inköp av varor från Sverige -58 303,68 -58 303,68 0,00
4010 Varu och materialinköp -130 780,45 -130 780,45 -77 566,98
4500 Övriga momspliktiga inköp 0,00 0,00 -2 584,00

Summa råvaror och förnödenheter -189 084,13 -189 084,13 -80 150,98

BRUTTOVINST 10 646 517,09 10 646 517,09 11 354 974,43

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -532 586,09 -532 586,09 -483 986,30
5020 El för belysning -58 336,80 -58 336,80 -54 934,13
5030 Värme -60 586,40 -60 586,40 -27 288,80
5060 Städning och renhållning -6 941,36 -6 941,36 -301,19
5090 Övriga lokalkostnader -14 272,40 -14 272,40 -99 092,10
5120 El för belysning 0,00 0,00 -5 325,75
5130 Värme 0,00 0,00 -73 368,25
5160 Städning och renhållning 0,00 0,00 -5 667,54
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar -49 264,08 -49 264,08 -598,50
5220 Hyra av inventarier och verktyg 0,00 0,00 6 676,74
5410 Förbrukningsinventarier -147 551,20 -147 551,20 -13 544,80
5420 Programvaror -10 448,00 -10 448,00 -18 502,40
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3049&toacct=3049&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3100&toacct=3100&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-04-14 13:20
Senaste vernr A 958 B 981 C 1765 D

552 E 579 G 13 K 26 N 292 O 12

Period Ackumulerat Period fg år

5460 Förbrukningsmaterial -215 968,63 -215 968,63 -188 067,24
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -108 653,93 -108 653,93 -59 058,83
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto) -1 373,60 -1 373,60 -26 268,76
5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra

tekniska anläggningar -43 831,20 -43 831,20 -5 527,99

5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg
och datorer m.m. -27 201,93 -27 201,93 -2 012,00

5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto) -10 216,80 -10 216,80 -1 036,00
5611 Drivmedel för personbilar -150 150,02 -150 150,02 -144 581,40
5612 Försäkring och skatt för personbilar -57 244,02 -57 244,02 -46 804,26
5613 Reparation och underhåll av personbilar -37 531,04 -37 531,04 -60 087,04
5615 Leasing av personbilar -13 114,14 -13 114,14 -23 397,60
5622 Skatt försäkring lastbil -59 433,20 -59 433,20 -54 076,80
5623 Reparation Lastbilar -40 943,83 -40 943,83 -56 466,82
5700 Frakter och transporter (gruppkonto) 0,00 0,00 -121,20
5800 Resekostnader (gruppkonto) -807,38 -807,38 -1 750,08
5900 Reklam och PR (gruppkonto) -62 891,50 -62 891,50 0,00
5910 Annonsering -16 900,80 -16 900,80 -6 162,40
5990 Övriga kostnader för reklam och PR -24 976,00 -24 976,00 -13 251,30
6040 Kontokortsavgifter -902,61 -902,61 -1 085,79
6060 Kreditförsäljningskostnader -8 421,67 -8 421,67 -6 054,00
6071 Representation, avdragsgill -336,61 -336,61 -1 602,68
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -3 130,40 -3 130,40 -1 500,00
6110 Kontorsmateriel -8 212,72 -8 212,72 -9 207,62
6200 Tele och post (gruppkonto) -4 945,00 -4 945,00 0,00
6210 Telekommunikation -1 707,20 -1 707,20 -1 971,20
6212 Mobiltelefon -49 070,55 -49 070,55 -88 680,92
6230 Datakommunikation -41 386,24 -41 386,24 -30 746,84
6250 Postbefordran -92,00 -92,00 -4 588,00
6310 Företagsförsäkringar -20 627,00 -20 627,00 -20 487,00
6350 Förluster på kundfordringar -14 003,48 -14 003,48 0,00
6352 Befarade förluster på kundfordringar 0,00 0,00 -14 359,00
6370 Kostnader för bevakning och larm -21 549,50 -21 549,50 -8 145,60
6390 Övriga riskkostnader 0,00 0,00 -1 620,02
6420 Ersättningar till revisor -6 228,80 -6 228,80 -63 353,76
6530 Redovisningstjänster -16 251,20 -16 251,20 -32 864,80
6570 Bankkostnader -26 199,74 -26 199,74 -27 138,67
6590 Övriga externa tjänster -8 888,60 -8 888,60 -22 436,00
6980 Föreningsavgifter 0,00 0,00 -1 250,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -10 522,50 -10 522,50 -14 655,25
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla -4 944,00 -4 944,00 0,00
6990 Övriga externa kostnader -950,00 -950,00 -700,00

Summa övriga externa kostnader -1 999 594,17 -1 999 594,17 -1 817 049,89

Personalkostnader

7010 Löner till kollektivanställda -4 804 501,46 -4 804 501,46 -4 672 343,95
7081 Sjuklöner till kollektivanställda 0,00 0,00 -129 744,23
7082 Semesterlöner till kollektivanställda 0,00 0,00 -620 337,51
7090 Förändring av semesterlöneskuld 3 314,00 3 314,00 -71 155,00
7210 Löner till tjänstemän -1 423 827,96 -1 423 827,96 -852 080,28
7281 Sjuklöner till tjänstemän 0,00 0,00 -15 902,92
7285 Semesterlöner till tjänstemän 0,00 0,00 -135 378,23
7290 Förändring av semesterlöneskuld 0,00 0,00 -65 907,00
7331 Skattefria bilersättningar -1 202,50 -1 202,50 -222,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner 21 005,86 21 005,86 0,00
7410 Pensionsförsäkringspremier -56 631,20 -56 631,20 0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter -1 577 177,00 -1 577 177,00 -2 018 386,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 1 041,00 1 041,00 -43 029,00
7530 Särskild löneskatt -50 834,00 -50 834,00 -67 538,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -6 002,80 -6 002,80 0,00
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6590&toacct=6590&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6980&toacct=6980&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6981&toacct=6981&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6982&toacct=6982&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6990&toacct=6990&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7010&toacct=7010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7081&toacct=7081&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7082&toacct=7082&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7090&toacct=7090&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7210&toacct=7210&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7281&toacct=7281&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7285&toacct=7285&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7290&toacct=7290&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7390&toacct=7390&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7410&toacct=7410&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7510&toacct=7510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7519&toacct=7519&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7530&toacct=7530&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7570&toacct=7570&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-04-14 13:20
Senaste vernr A 958 B 981 C 1765 D

552 E 579 G 13 K 26 N 292 O 12

Period Ackumulerat Period fg år

7575 Pensionsvalet PV -240 247,00 -240 247,00 0,00
7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och

avtal 0,00 0,00 -285 659,35

7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) -1 136,82 -1 136,82 -21 595,00
7610 Utbildning -33 850,78 -33 850,78 0,00
7620 Sjuk- och hälsovård 0,00 0,00 -10 360,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -6 469,00 -6 469,00 -3 120,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill -36 399,82 -36 399,82 -1 571,00
7690 Övriga personalkostnader -1 667,87 -1 667,87 -37 841,24
7696 Kompensation för höga sjuklönekostnader 220 819,00 220 819,00 0,00

Summa personalkostnader -7 993 768,35 -7 993 768,35 -9 052 170,71

Avskrivningar

7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -111 715,00 -111 715,00 -112 766,50
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel -129 875,75 -129 875,75 -111 008,75

Summa avskrivningar -241 590,75 -241 590,75 -223 775,25

RÖRELSERESULTAT 411 563,82 411 563,82 261 978,58

Finansiella poster

8314 Skattefria ränteintäkter 3,00 3,00 0,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto) -6 155,47 -6 155,47 -13 698,82
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -62,40 -62,40 -400,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -455,00 -455,00 -13 440,00

Summa finansiella poster -6 669,87 -6 669,87 -27 538,82

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 404 893,95 404 893,95 234 439,76

Bokslutsdispositioner

8850 Förändring av överavskrivningar -106 000,00 -106 000,00 0,00

Summa bokslutsdispositioner -106 000,00 -106 000,00 0,00

Skatt

8910 Skatt som belastar årets resultat -915,00 -915,00 0,00

Summa skatt -915,00 -915,00 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -10 537 622,27 -10 537 622,27 -11 200 685,65

Årets resultat

8999 Årets resultat -297 978,95 -297 978,95 -234 439,76

Summa årets resultat -297 978,95 -297 978,95 -234 439,76

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7575&toacct=7575&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8850&toacct=8850&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8910&toacct=8910&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=351e15d5f0fa4511919664aa1082e247&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/75 

§ 70 Beslut om årsredovisning för stiftelsen sociala samfonden i 
Tidaholm avseende år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 
årsredovisningen för Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 
avseende år 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för 
Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 2020.  
 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till behövande inom 
kommunen. Av den årliga avkastningen ska minst 10 procent läggas till 
kapitalet. 
 
Ingen utdelning har skett under 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av 
förvaltare, godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Sociala 
Samfonden i Tidaholm avseende år 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 24/2021 ”Beslut om årsredovisning för 

Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm avseende år 2020”, 2021-03-
24 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning för Stiftelsen Sociala 
Samfonden i Tidaholm avseende år 2020”, förvaltningsekonom 
Federico Dell´Anna, 2021-03-15. 

 Årsredovisning Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 2020. 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/118 

§ 72 Beslut om uppföljning månadsrapporter Tidaholms kommun 
för januari - februari 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar: 
- att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till 

handlingarna.   
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och 

komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan 
och Budget 2021-2023 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram 
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.  
 
Med anledning av den snäva tidsplanen, var inte alla protokoll justerade vid 
utskick av denna tjänsteskrivelse.  
 
Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med 
delårsbokslut augusti och årsredovisning.  
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner 
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en budget i 
balans för 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att 
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte är tillräcklig för att komma i 
balans för 2021.  
 
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter februari månad visar ett resultat på 30,8 miljoner kronor, 
vilket är ett överskott mot budget på 13,4 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8 
procent av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde 
för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag. 
Förvaltningen vill vara tydliga med att detta är en tidig prognos och att det 
finns stor osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna på grund av den 
på gående pandemin. Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms 
kommun har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som uppgår till 
25,9 mnkr för de tre åren. Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

skulle det innebära att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott 
till viss del återställs. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
- att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till 

handlingarna.   
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och 

komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning månadsrapporter Tidaholms 

kommun för januari-februari”,  controller Louise Holmvik, 2021-03-29. 
 Månadsrapport – februari 2021 (Tidaholms kommun) 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut §31/2021 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-
februari år 2021”, 2021-03-18.  

 Rapport: ”Månadsrapport februari 2021 (Barn- och utbildnämnd)” 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §44/2021 ”Beslut om 

månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-
februari år 2021”, 2021-0323. 

 Rapport: ”Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende 
januari-februari år 2021” 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut §30/2021 ”Beslut om 
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-
februari år 2021”, 2021-03-23. 

 Rapport: ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende 
januari-februari år 2021”  

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-19 
 
Ärendenummer 
2021/5 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Anmälningsärenden 2021-04-27 
 
Ärendet 
Information om anmälningsärenden. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6843-20. 
 
Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 380-21. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6497-20. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3977-20. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-04-27, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-04-19. 
 Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 3977-20, 2021-04-16. 

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

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-19 
 
Ärendenummer 
2021/6 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Information om delegationsbeslut 2021-04-27 
 
Ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-03-01 – 
2021-03-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-03-01 – 
2021-03-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-03-01 – 2021-03-31 anmäls inför nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-04-27”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-04-19. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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Beslutsfattare Orsak Beslut Datum Nr
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210301 74384
Marigona Berisha B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210301 74489
Marigona Berisha B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210301 74490
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210301 74392
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210301 74385
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210301 74386
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210301 74383
Karin Hogander E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210301 74391
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210301 74393
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 210301 74389
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 210301 74381
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210301 74382
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210301 74370
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210301 74390
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210301 74388
Å Sektionschef B Bevilja vård utanför eget hem enligt SoL 4 kap 1§ 210301 74387
Björn Thurén B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210302 74413
Björn Thurén V bevilja öppenvård enl. 4 kap 1 § SoL 210302 74414
Björn Thurén V Uppdrag öppenvård 210302 74415
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210302 74412
Jenny Bergkvist Otillräcklig etabeleringsersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210302 74402
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210302 74404
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210302 74406
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210302 74408
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210302 74409
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210302 74401
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Avslag enl kap 4 §1 SoL 210302 74403
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210302 74400
Karin Hogander Arbetar heltid, väntar på inkomsr E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210302 74394
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210302 74395
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210302 74410
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210302 74411
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Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210302 74396
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74421
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74423
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74425
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74419
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74420
Jenny Bergkvist E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74416
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210303 74427
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210303 74424
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74430
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210303 74431
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74437
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210303 74438
Jenny Bergkvist Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig ink. E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74418
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210303 74428
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74429
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74426
Monica Johansson FR Faderskapsfastställelse MF-protokoll 210303 74460
Patricia Ahlin Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210303 74422
Sandra Ylving B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210303 74434
Sandra Ylving B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210303 74435
SONAU B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210303 74436
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210304 74441
Anna Hult E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210304 74442
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210304 74443
Annelie Larsson FK godkännande av kontaktperson/familj som f.n. ej leder till 210304 74444
Henrik Lennartsson D dödsboanmälan till skattemyndigheten 210304 74452
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,väntar på SJP E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210304 74455
Jenny Bergkvist Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210304 74459
Jenny Bergkvist Otillräcklig etabeleringsersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210304 74448
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210304 74445
Karin Hogander E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210304 74480
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210304 74463
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Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210304 74454
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210304 74447
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210304 74439
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210304 74440
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210304 74451
Ö Förvaltningsrätten V Dom om vård 210304 74464
Ö Förvaltningsrätten V Placering institution enl LVM 210304 74476
SONAU B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210304 74462
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210305 74465
Linda Lagerquist B avsluta utredning utan åtgärd 210305 74485
Linda Lagerquist B avsluta utredning utan åtgärd 210305 74486
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 210305 74470
Oskar Börjesson B Bevilja öppenvård enl. 4 kap. 1 § SoL 210305 74468
Oskar Börjesson B Uppdrag öppenvård 210305 74469
Patricia Ahlin E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210305 74472
Sandra Ylving B Bevilja kontaktperson/familj SoL 4 kap. 1§ 210305 74467
Å Sektionschef V Fortsatt bistånd enl. 4:1 SoL 210305 74471
Anna Hult E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210308 74552
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210308 74482
Marigona Berisha B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210308 74500
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210308 74488
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210308 74487
Linda Lagerquist B Bevilja öppenvård enl. 4 kap. 1 § SoL 210308 74481
Linda Lagerquist B Uppdrag öppenvård 210308 74483
Mari Larsson V bevilja öppenvård enl. 4 kap 1 § SoL 210308 74492
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210308 74484
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210308 74477
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210308 74479
Å Sektionschef V Bevilja skyddat boende 210308 74831
Å Sektionschef V inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210308 74491
Björn Thurén V inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210309 74503
Karin Hogander E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210309 74501
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210309 74499
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Monica Johansson B Vård utanför det egna hemmet SoL avslutas 210309 74510
Patricia Ahlin E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210309 74498
Patricia Ahlin Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210309 74502
SONAU B LVU övervägande umgängesbegränsningar enl § 14 210309 74561
SONAU B övervägande familjehem 6 kap 8 § SoL 210309 74586
Björn Thurén V bevilja öppenvård enl. 4 kap 1 § SoL 210310 74504
Björn Thurén V Uppdrag öppenvård 210310 74505
Karin Hogander E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210310 74506
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210310 74508
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210310 74507
SONAU B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210310 74519
Anna Hult E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210311 74511
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210311 74518
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210311 74521
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210311 74513
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210311 74529
Björn Thurén V Avsluta öppenvård  enl. 4 kap. 1 § SoL 210311 74531
Björn Thurén V bevilja öppenvård enl. 4 kap 1 § SoL 210311 74522
Björn Thurén V Uppdrag öppenvård 210311 74523
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210311 74527
Jenny Bergkvist Sjuk-aktivitetsersättning, otillräcklig ers E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210311 74528
Mari Larsson V Uppdrag öppenvård 210311 74515
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210311 74512
Marie Pasanen Vågebris E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210311 74509
Patricia Ahlin E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210311 74525
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210311 74526
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210311 74524
Ewa Albinsson Sölberg E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210312 74651
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210312 74532
Patricia Ahlin E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210312 74535
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210315 74538
Björn Thurén V inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210315 74540
Björn Thurén V bevilja öppenvård enl. 4 kap 1 § SoL 210315 74541

108



Björn Thurén V Uppdrag öppenvård 210315 74542
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210315 74543
Karin Hogander Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210315 74544
Monica Johansson FR Faderskapsfastställelse MF-protokoll 210315 74623
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210315 74539
Björn Thurén V bevilja öppenvård enl. 4 kap 1 § SoL 210316 74547
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210316 74556
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210316 74557
Emily Heidenvall B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210316 74550
Jenny Bergkvist E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210316 74551
Karin Hogander E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210316 74555
Karin Hogander Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210316 74554
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210316 74549
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 210316 74553
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210316 74558
Marie Pasanen Vågebris Arbetar heldig. otillräcklig inkomst E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210316 74548
Oskar Börjesson B Uppdrag öppenvård 210316 74545
Oskar Börjesson B Uppdrag öppenvård 210316 74546
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210317 74565
Jenny Bergkvist Sjuk-aktivitetsersättning, otillräcklig ers E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210317 74564
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210317 74562
Mari Larsson V inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210317 74567
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210317 74566
Patricia Ahlin Utan försörjningshinder E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210317 74559
Patricia Ahlin E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210317 74560
Patricia Ahlin Utan försörjningshinder E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210317 74563
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74569
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74570
Björn Thurén V inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210318 74599
Björn Thurén V inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210318 74604
Emily Heidenvall B Extra omkostnader faktura 210318 74581
Helena Johansson V nedläggning av utredning 210318 74598
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74580
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Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210318 74582
Karin Hogander E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74583
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74584
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74572
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74574
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74568
Karin Hogander Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 210318 74577
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 210318 74578
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74573
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210318 74579
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74576
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210318 74571
Patricia Ahlin E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210318 74575
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210319 74589
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210319 74593
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210319 74588
Anna Hult Ensamkommande ungd 18-20, gymnasiestuderaE bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210319 74600
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210319 74608
Karin Hogander E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210319 74609
Karin Hogander E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210319 74605
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210319 74592
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 210319 74594
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210319 74597
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210319 74601
Monica Johansson B avsluta utredning utan åtgärd 210319 74667
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210319 74603
Patricia Ahlin Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210319 74590
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210319 74591
Å Sektionschef FK extra omkersättning uppdragstagare, via lön 210319 74585
SONAU B övervägande familjehem 6 kap 8 § SoL 210319 74587
Anna Hult Ensamkommande ungd 18-20, gymnasiestuderaE bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74612
Anna Hult Ensamkommande ungd 18-20, gymnasiestuderaE bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74613
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74619
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Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74620
Annelie Larsson FK Godkännande av kontaktperson/familj 210322 74622
Ewa Albinsson Sölberg Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74615
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210322 74628
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74626
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74616
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74617
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74621
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74625
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74627
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74614
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74610
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,väntar på SJP E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74611
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74629
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74630
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210322 74618
Å Sektionschef Arbetslös, ingen ersättning E avskriva återkrav 210322 74624
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74650
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74656
Anna Hult Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74654
Annelie Larsson FK Godkännande av kontaktperson/familj 210323 74638
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210323 74666
Christin Erlandsson B Särskilda kostnader 210323 74657
Ewa Albinsson Sölberg Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74641
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74632
Jenny Bergkvist Otillräcklig pension/äldreförsörningsstöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74648
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74634
Jenny Bergkvist Sjuk-aktivitetsersättning, otillräcklig ers E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74643
Jenny Bergkvist Sjuk-aktivitetsersättning, otillräcklig ers E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210323 74644
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74645
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74658
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210323 74659
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74662
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Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74652
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74637
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74647
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74635
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74639
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74665
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74633
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74636
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74640
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74646
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74642
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74649
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74655
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 210323 74660
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 210323 74661
Patricia Ahlin E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74663
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74664
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210323 74653
Anna Hult E avslag enl kap 4 § 5 SoL 210324 74693
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74691
Anna Hult Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig ink. E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74683
Anna Hult Sjukskr med läkarintyg,väntar på SJP E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74680
Anna Hult Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig ink. E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74670
Emily Heidenvall B Avsluta öppenvård 210324 74689
Hannah Odnell Ore B Avsluta öppenvård 210324 74679
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 210324 74695
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74696
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74697
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74690
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74692
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74681
Jenny Bergkvist Sjuk-eller aktivitetsers,väntar på ers E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74682
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210324 74676
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Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74685
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210324 74686
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74687
Jenny Bergkvist Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74688
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 210324 74677
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 210324 74675
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210324 74684
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74673
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74668
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74669
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74678
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74694
Patricia Ahlin Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74671
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74672
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210324 74674
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74700
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74701
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74707
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74708
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74713
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74715
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74716
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74717
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74718
Karin Hogander Arbetar heltid, väntar på inkomsr E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74698
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74703
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74704
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 210325 74712
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74714
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74699
Monica Johansson B avsluta utredning utan åtgärd 210325 74849
Monica Johansson B avsluta utredning utan åtgärd 210325 74850
Patricia Ahlin Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd enl 4 kap 2 § SoL 210325 74705
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Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74706
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74709
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210325 74710
Anna Hult Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74735
Anna Hult Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210326 74738
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210326 74736
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74732
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74733
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74734
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74719
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74728
Karin Hogander Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74739
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210326 74740
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74737
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74729
Marie Pasanen Vågebris Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig ink. E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210326 74730
Marie Pasanen Vågebris Arbetar heldig. otillräcklig inkomst F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 210326 74731
Monica Johansson B Beslut om uppföljning enl. 11 kap 4 a § SoL 210326 74905
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210329 74782
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74780
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74750
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74754
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74759
Annelie Larsson FK Godkännande av kontaktperson/familj 210329 74760
Annelie Larsson FK Godkännande av kontaktperson/familj 210329 74761
Annelie Larsson FK Godkännande av kontaktperson/familj 210329 74757
Annelie Larsson FK Godkännande av kontaktperson/familj 210329 74767
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210329 74781
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74765
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74766
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,väntar på SJP E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74753
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74777
Jenny Bergkvist Ingen etableringsers (prestationsförmåga <25% F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 210329 74756
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Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74743
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74745
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210329 74769
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74749
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74752
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74744
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74742
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74748
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74768
Karin Hogander Otillräcklig etabeleringsersättning F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 210329 74776
Mari Larsson V Uppdrag öppenvård 210329 74779
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74773
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74758
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74751
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74746
Marie Pasanen Vågebris Arbetar heldig. otillräcklig inkomst E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74762
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74763
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74764
Patricia Ahlin E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210329 74778
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210329 74747
Sandra Ylving B Bevilja kontaktperson/familj SoL 4 kap. 1§ 210329 74783
Sandra Ylving B Bevilja öppenvård enl. 4 kap. 1 § SoL 210329 74784
Sandra Ylving B Uppdrag öppenvård 210329 74785
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74794
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74795
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74799
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74801
Ewa Albinsson Sölberg E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74788
Ewa Albinsson Sölberg Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210330 74796
Ewa Albinsson Sölberg Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74789
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210330 74803
Jenny Bergkvist Arbetar heldig. otillräcklig inkomst E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74786
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74793
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Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 210330 74790
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 210330 74791
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 210330 74787
Mari Larsson V Avsluta öppenvård  enl. 4 kap. 1 § SoL 210330 74797
Mari Larsson V bevilja öppenvård enl. 4 kap 1 § SoL 210330 74798
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 210330 74792
Monica Johansson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 210330 74804
Patricia Ahlin E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74800
Patricia Ahlin Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210330 74802
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210331 74810
Annelie Larsson FK Godkännande av kontaktperson/familj 210331 74807
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210331 74806
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 210331 74808
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