
 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Kallelse Social- och omvårdnadsnämnden 

2022-12-13 Kl. 14:00 
Plats: Sessionssalen 

Justerare: Anna Zöögling (S) 

Gruppmöten i Sessionssalen och Gälleberg kl 13:00 

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

Tjänstgörande ersättare 
 

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

  

1



 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Ärenden 
1 Godkännande av föredragningslista  

2 Information om rutin - Omvandling av försörjningsstödsmedel till 
lönemedel 

2022/197 

3 Information om trygg hemgång 2022/269 

4 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-november år 2022 

2022/21 

5 Beslut om taxor och avgifter för social- och omvårdnadsnämnden 
2023 

2022/265 

6 Beslut om beslutsattestanter 2023 2022/266 

7 Beslut om verksamhetsplan och budget för social- och 
omvårdnadsnämnden 2023 

2022/225 

8 Information från socialchef 2022/1 

9 Beslut om upphandling - genomlysning av social- och 
omvårdnadsförvaltningen 

2022/268 

10 Beslut om förstudie IFOs reception och skalskydd 2022/276 

11 Information om rapporter och skrivelser 2022/2 

12 Information om anmälningsärenden 2022/3 

13 Information om delegationsbeslut 2022/4 

 

2



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-12-06 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 233 Information om rutin - Omvandling av 
försörjningsstödsmedel till lönemedel 
SON 2022/197 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att lägga informationen 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Evelina Holmbäck informerar för rutin och arbetssätt kring omvandling av 
försörjningsstödsmedel till lönemedel. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rutin för omvandling av försörjningsstödsmedel till 

lönemedel”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-11-29 
 Rutin – Omvandling av försörjningsstödsmedel till lönemedel, 2022-11-09 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/197 

2022-11-29 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om rutin för omvandling av 
försörjningsstödsmedel till lönemedel 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Enhetschef Evelina Holmbäck informerar för rutin och arbetssätt kring omvandling av 
försörjningsstödsmedel till lönemedel. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rutin för omvandling av försörjningsstödsmedel till 

lönemedel”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-11-29 
 Rutin – Omvandling av försörjningsstödsmedel till lönemedel, 2022-11-09 
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Omvandling av 
försörjningsstödsmedel till 
lönemedel

1Flicka blåser såpbubblor
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Bakgrund 
I en utredning gjord av socialförvaltningen under 2020 framkommer det att det i kommunen finns ett 
stort antal hushåll som har varit beroende av försörjningsstöd under en längre tid. Dessa individer 
har en svag förankring på arbetsmarknaden och har behov av stöd för att få ett arbete och bli 
självförsörjande. Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2020 att försörjningsstödsmedel kan 
omvandlas till lönemedel för att möjliggöra en etablering på arbetsmarknaden för personer med svag 
förankring på arbetsmarknaden.   

Identifiera individer  
Individer som kan komma att bli aktuella för omvandling av försörjningsstöd identifieras i samverkan 
mellan Ekonomiskt bistånd (EB) och Arbetsmarknadsenheten (AME). För att det ska vara aktuellt att 
omvandla försörjningsstödsmedel krävs att den aktuella individen har en svag förankring på 
arbetsmarknaden, samt lever eller riskerar att leva i ett långvarigt bidragsberoende.  Individer som 
erbjuds anställning ska vara deltagare på AME som har gjort positiva stegförflyttningar och är 
motiverade till en anställning.  
 
Arbetsmarknadsenheten identifierar aktuella kandidater i verksamheten och dessa kandidater lyfts 
sedan i samverkan med Ekonomiskt bistånd.  
 

Ekonomi och anställningsform 
Arbetsmarknadsenheten tar kontakt med Arbetsförmedlingen kring vilken form av subventionerad 
anställning som kan bli aktuellt för individen. AME gör sedan en bedömning tillsamman med 
Arbetsförmedlingen och individen vilken form av anställning som är mest lämpad, både för individen 
och verksamheten. AME räknar på kostnader för anställningen. 

Enhetschef för AME tar tillsammans med enhetschef för IFO beslut om anställning. Individen blir 
anställd av AME och medel för den del av lönekostnaden som inte finansernas av staten flyttas från EB 
till AME, anställningen görs på aktivitet 525. Eventuellt handledarstöd tillfaller den verksamhet som 
tillhandahåller handledare. Finansieringen via EB sker efter överenskommelse för varje enskilt ärende 
med uppföljning var sjätte månad, dock längst fram tills dess aktuell person är berättigade till a-kassa. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-12-06 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 234 Information om trygg hemgång 
SON 2022/269 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta lägga informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Trygg hemgång innebär en möjlighet för personer att få komma direkt hem från en sjukhusvistelse, 
eller kunna stanna kvar i hemmet vid ett ökat vårdbehov, med stöd av ett tvärprofessionellt team 
under en begränsad period på maximalt 3 veckor. 

Målet med insatsen är att skapa trygghet och hjälp till självständighet och därmed reducera risken 
att en individ utvecklar ett beroende av omsorgsinsatser. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Trygg hemgång”, enhetschef Anetthe Jovanovic Karlsson, 2022-11-28 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/269 

2022-11-28 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef 

Tjänsteskrivelse - Trygg hemgång 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Trygg hemgång innebär en möjlighet för personer att få komma direkt hem från en sjukhusvistelse, 
eller kunna stanna kvar i hemmet vid ett ökat vårdbehov, med stöd av ett tvärprofessionellt team 
under en begränsad period på maximalt 3 veckor. 

Målet med insatsen är att skapa trygghet och hjälp till självständighet och därmed reducera risken 
att en individ utvecklar ett beroende av omsorgsinsatser. 

Utredning 
Kriterier 

• Alla ärenden som kräver en utredningsperiod av HSL och/eller SOL insatser, under 
maximalt 3 veckor. Gäller inte om det enbart framgår HSL insatser (då blir det kommunal 
hälso- och sjukvård enligt rutin). 

• Kriterier för målgruppen som redan finns i ordinärt boende: 
o Brukare som fått ett ökat vårdbehov pga. sjukdomsfall. Först måste brukaren vara 

läkarbedömd och inte behöva sjukhusvård.  
o Nya ärenden där det uppstått akuta behov av insatser (tex. förflyttning, hygien, 

service) och utredning från bistånd inte kan avvaktas. 

Organisation 

Trygg hemgångsteamet består av följande professioner: 

• Sjuksköterska från kortvården. 

• Arbetsterapeut från kortvården. 

• Sjukgymnast från kortvården. 

• Biståndshandläggare i geografiskt område. 

• Undersköterskor från hemtjänsten 4-6 st (resursavtalet), ingår i hemtjänsten övrig tid. 

• Chef inväntar ny organisation. 
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Insatser 

SOL-insatser som personlig omvårdnad, nödvändiga inköp, leverans av matlåda (kostnad för 
matleverans tillkommer). 

Trygghetslarm enligt separat beslut. 

Övriga serviceinsatser såsom ledsagning och promenader utförs inte. Omvårdnadsstäd och tvätt 
ingår vid behov. 

HSL insatser utförs enligt delegation eller ordination av sjuksköterska och rehab. 

Uppföljningsmöte/SIP utförs efter ca två veckor i hemmet, då bestämmer man fortsatta insatser 
och vem som ska utföra dessa; hemtjänst? Kommunal hälso- o sjukvård eller Närhälsan. 

Handläggaren initierar till uppföljning/SIP (samma rutin som kortvården). 

Checklista 

Delar av Trygg hemgångsteamet möter upp i hemmet vid hemgång och mål sätts upp för individen, 
grunden är att öka individens självständighet. Individen får den vård och omsorg som krävs av 
olika professioner under en period om maximalt 3 veckor. 

Individen får ett beslut Hemtjänst med insats Trygg hemgång som biståndshandläggaren fattar, det 
innehåller inga specifika insatser som är tidstyrda utan det är behovet som styr. Trygg hemgång är 
en avgiftsfri insats? Trygghetslarm och matleverans betalas som tidigare. 

• Bemanning av undersköterskor måndag-söndag kl 7-21.45. Kommunens nattpatrull 
ansvarar nattetid. Vid ökad eller minskad arbetsbelastning samarbetar man med 
hemtjänsten. 

• Arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar måndag-fredag kl 7-16. 

• Sjuksköterska arbetar måndag-fredag kl 7-16, kvällar, nätter och helger bemannas av 
kommunens sjuksköterska.   

• Biståndshandläggaren arbetar måndag-fredag kl 7-16. 

• Ett gemensamt möte med alla professioner i Trygg hemgångsteamet hålls kl. 15 varje 
vardag där man går igenom nya patienter, uppföljning av redan inskrivna patienter och 
planering av vilka besök som ska utföras.  

Efter ca 2 veckor görs en uppföljning av Trygg hemgångsteamet där man säkerställer individens 
fortsatta behov av insatser och beslut skrivs om vidare hemtjänst eller hemsjukvårdsinsatser. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Trygg hemgång”, enhetschef Anetthe Jovanovic Karlsson, 2022-11-28 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-12-06 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 

helårsprognos 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att uppdra åt 

förvaltningen att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för år 2022 efter november månad. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 

helårsprognos 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att uppdra åt förvaltningen 

att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

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

2022-11-28 
✓ Helårsprognos november 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/21 

2022-11-28 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - helårsprognos november 2022 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos 
 
samt 
 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

Ärendet 
Helårsprognos för år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

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

2022-11-28 
✓ Helårsprognos november 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 
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Social- och omvårdnadsnämnd, Helårsprognos november 2022 3(11) 

1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. 

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

november 2022. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter november 2022 är ett underskott mot 

budget på 6,8 miljoner kronor. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för social- och omvårdnadsnämnden ska nämnden fullgöra 

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

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

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

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

kommunala hälso- och sjukvården. 

Utöver ovanstående är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför. 

Organisation 

 

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

underliggande enheter där arbetet är organiserat inom områdena biståndsbedömning, 

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

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

uppsökande verksamheter. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Trots en god planering för sommaren har brister i scheman ändå  uppstått  på grund av 

sjukskrivningar och svårigheten att hitta utbildade vikarier. Ordinarie personal har på 

vissa områden avbrutit sin semester för att täcka brister i scheman och många har 

arbetat övertid för att verksamheten ska fungera. Bemanningen har upptagit stor del av 

arbetsledares och enhetschefers arbetstid. 

Lindängens äldreboende har öppnat igen den 5 september. Beslut om att renovera 

Solvik efter brandföreläggande har inneburit ett intagningsstopp på Solvik för att 
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minska antalet boende. Personal på Solvik och Midgård har förflyttats till Lindängen. 

Intagningsstoppet har bidragit till att väntetiden på att få sitt beslut verkställt har blivit 

längre. 

Daglig verksamhet har flyttat till nya  tillgänglighetsanpassade lokaler vilket har 

inneburit en kvalitetshöjning för såväl brukare som medarbetare. De nya lokalerna ger 

en  verksamhet med bättre kontinuitet för brukarna och fler har kommit till 

sysselsättning igen. 

Digitala medicinskåp och digitala signeringslistor har införts i syfte att öka 

patientsäkerhet och säkrare läkemedelshantering.  Det nya arbetssättet möjliggör 

säkrare hantering och information mellan legitimerad och delegerad vårdpersonal. 

Arbetet sker i realtid, när personalen signerar given dos i sin mobiltelefon kan 

sköterskan se detta direkt. Detta arbetssätt är säkrare både för patient och 

vårdpersonal. 

Under våren har arbetet fortsatt med att införa ett nytt verksamhetssystem som 

upphandlats tillsammans med 12 kommuner. Systemet kommer innebära ett bättre 

stöd i arbetet. 

Vad gäller Covid-19 så har påfyllnadsdos erbjudits  enligt nationella rekommendationer. 

Trots att pandemin inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom kvarstår 

rekommendationer för skyddsutrustning. Nationella och regional rekommendationer 

inom vård och omsorg gäller fortfarande och pandemin är inte över. Exempel på 

skillnader inom vård och omsorg och samhället i stort är att det fortfarande sker 

provtagning både för patienter, brukare och personal vid symptom. För patienter och 

brukare gäller provtagning vid byte av vårdform eller inskrivning. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 

budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

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

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

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

är ett underskott mot budget på 5,8 miljoner kronor. 

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

6,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,1 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

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

vårdplatser inom verksamheterna LSS, funktionsnedsättning, missbruksvård samt våld i 

nära relation. Återöppnandet av Lindängen har inneburit ökade driftskostnader för 

äldreomsorgen eftersom avdelningar samtidigt inte stängts på något annat boende. 

Jämfört med föregående prognos (oktober 2022) har underskottet ökat med 1,6 

miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på ökade kostnader för externa 

vårdplaceringar. 
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  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

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

32

3,4 

32

3,4 
325,3 327,3 328,1 329,7  

Budgetr

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

32

2,9 

32

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

Avvikelse 

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

-

0,5 

-

0,5 
-2,4 -4,4 -5,2 -6,8  

Avvikelse 

(%) 
0 0,2 0 0 0 

-

0,2 

-

0,2 
-0,7 -1,4 -1,6 -2,1 0 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 -

 2022-11-30 

2022-01-01 -

 2022-11-30 
 

2021-01-01 -

 2021-11-30 

Verksamhetens intäkter 51 906 38 442 13 464 48 637 

Verksamhetens kostnader -353 222 -333 966 -19 256 -331 997 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-301 316 -295 524 -5 792 -283 360 

Budgetram 295 524 295 524 0 288 255 

Nämndens avvikelse -5 792 0 -5 792 4 895 

Preliminärt utfall efter oktober 2022 är ett underskott mot budget på 5,8 miljoner 

kronor. 

Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• Kostnader för externa placeringar med beräknad verkställighet senare under år 

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

fullt ut påverkat utfallet för år 2022. 

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

prognosunderskott i verksamheterna. 

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

prognosunderskott i verksamheterna. 

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

period på följande sätt: 

• Avvikelsen för hemtjänst i ordinärt boende är ett underskott motsvarande 1,7 

miljoner kronor. 

• Avvikelsen för äldreboende är ett underskott motsvarande 1,6 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för insatser till personer med funktionsnedsättning är ett underskott 

motsvarande 2,1 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för missbruksvård är ett underskott motsvarande 2,3 miljoner 

kronor. 

• Avvikelsen för barn- och ungdomsvård är ett överskott motsvarande 1,9 

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

motsvarande 2,8 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för ekonomiskt bistånd är ett underskott motsvarande 1,3 miljoner 

kronor. 

• I övrigt mindre avvikelser från budget. 

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

samt nämndens medel för oförutsedda behov. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 47 612 41 937 5 675 58 348 

Verksamhetens kostnader -377 328 -364 828 -12 500 -368 122 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -329 716 -322 891 -6 825 -309 774 

Budgetram 322 891 322 891 0 315 167 

Nämndens avvikelse -6 825 0 -6 825 5 393 

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

verksamhetsplan för år 2022. 

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

år 2022: 

• att återöppna äldreomsorgsplatser på Lindängen. 

• att öppna särskilt anpassat demensboende. 

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

Genomförandet skall enligt budget och verksamhetsplan för år 2022 föregås av 

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

• Lindängen har öppnats åter i september 2022. 

  

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

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

av eventuella ytterligare vårdplaceringar behöver hanteras med medel för 

oförutsett alternativt åtgärder. 

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

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

kostnader. 

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

Det finns behov av ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans. 
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Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter har under perioden januari -

 november 2022 påverkats av covid-19 pandemin vilket medfört: 

• ökade kostnader vikarier i samband med sjukfrånvaro. 

• kostnader för inköp av skyddsutrustning. 

Försäkringskassan har tillfälligt återinfört ett skydd mot höga sjuklönekostnader för 

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

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

2022 bedöms kunna täckas av statliga ersättningar. 

  

Åtgärdsplan 

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

behöver åtgärder vidtas. Åtgärderna behöver sammantaget nå en effekt om 7,8 

miljoner kronor under år 2022. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud
erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Alla 

verksamheter 

Inköps-

restriktivitet 

maj ja 500   Endast de 

nödvändigaste inköpen 

av varor ochtjänster 

får genomföras 

Alla 

verksamheter 

Bemannings-

restriktivitet 

maj ja 500   Extra restriktivitet vid 

tillsättning av vikarier 

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 1 000    
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-10-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda  493 514 

- Kvinnor  455 474 

- Män  38 40 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
0 92,3 92,2 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
100 7,7 7,8 

    

Antal årsarbetare  470,5 490,1 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

0 95,4 95,4 

Sjukfrånvaro (%)  8,6 6,5 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-12-06 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 236 Beslut om taxor och avgifter för social- och 
omvårdnadsnämnden 2023 
SON 2022/265 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att anta taxor och 

avgifter 2023. 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om justering av taxor och avgifter inför år 2023. 

Taxor och avgifter justeras årligen. Nivå på justeringen styrs av förändringen av prisbasbeloppet. 
Prisbasbeloppet höjs från 48 300 kronor till 52 500 kronor mellan år 2022 och 2023. Hyror inom 
äldreboende och LSS gruppboende justeras efter förhandling med hyresgästföreningen. 

Om nämnden beslutar om en förändrad taxa eller avgift där justering överstiger förändringen av 
prisbasbeloppet skall den nya taxan eller avgiften beslutas av Kommunfullmäktige. 

Föreslagen justering av avgift för kost år 2023 överstiger prisbasbeloppsjusteringen. Efter justering 
av avgift för kost bedöms avgiften vara i nivå med övriga kommuner i Skaraborg. Även efter 
föreslagen justering är måltid inom äldreomsorgen subventionerad, avgift för lunch eller middag är 
65 kronor och självkostnadspris för lunch eller middag är 74 kronor. 

Möjligheten att ta ut avgifter av den enskilde är begränsad av förbehållsbelopp samt maxtaxa. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att anta taxor och avgifter 

2023. 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter 2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Taxor och avgifter 2023”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2022-11-

28 
 Social- och omvårdnadsnämndens taxor och avgifter 2023 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige

Ärendenummer: SON 2022/265
Antagen: 20XX-XX-XX
Senast reviderad: 20XX-XX-XX

Författningssamling
Social- och omvårdnadsnämndens 
taxor och avgifter 2023

1Flicka blåser såpbubblor
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Taxor och avgifter 2023 
Taxorna och avgifterna gäller för år 2023 inom social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhetsområde. 

Prisbasbelopp: 52 500 kr 
Förbehållsbelopp ensamstående: 6 470 kr 
Förbehållsbelopp sammanlevande makar och sambor: 5 279 

Högsta belopp för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 

Enligt 8 kap. 5 § SoL är högsta belopp för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och 
sjukvård 2 359 kr enligt 2023 års prisnivå. 

Nya avgifter i samband med en höjning av prisbasbeloppet från 48 300 kr till 52 500 kr. 

Hemtjänsttaxa 
 2022 2023 

Nivå 1: Upp till 2 timmar 513 kr/månad 563 kr/månad 

Nivå 2: 2-10 timmar 1 267 kr/månad 1 389 kr/månad 

Nivå 3: Mer än 10 timmar 2 170 kr/månad 2 359 kr/månad 

Hälso- och sjukvårdsinsats 260 kr/månad 285 kr/månad 

Serviceinsatser (städ och 
tvätt) 

260 kr/timme 285 kr/timme 

Portionskostnad mat* 46 kr/portion 65 kr/portion 

Utkörningskostnad för 
matdistribution* 

9 kr/portion 15 kr/portion 

* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Larm 
 2022 2023 

Larm 300 kr/månad 325 kr/månad 

Extra larmknapp 550 kr/månad 575 kr/månad 

 
Ledsagarservice 
 2022 2023 

Ledsagarservice 260 kr/månad 285 kr/månad 
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Dagverksamhet 
 2022 2023 

Dagverksamhet fika* 10 kr/fika 25 kr/fika 

Dagverksamhet lunch* 46 kr/portion 65 kr/portion 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Stödformer 
 2022 2023 

Stödformer fika*  25 kr/fika 
* Nyantagen avgift beslutas av kommunfullmäktige. 

Kort- och växelvård 
 2022 2023 

Matkostnad* 106 kr/dygn 149 kr/dygn 

Hemtjänstavgift 72 kr/dygn 79 kr/dygn 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Särskilt boende 
 2022 2023 

Matkostnad* 3 214 kr/månad 4 455 kr/månad 

Hemtjänstavgift 2 170 kr/månad 2 359 kr/månad 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Hyreskostnader särskilt boende 
Hyror inom särskilt boende och LSS förhandlas med Hyresgästföreningen. 

Solvik 
 2022 2023 

Hyra Solvik 4 254 kr/månad 4 360 kr/månad 
 

Hellidshemmet 
 2022 2023 

Kategori 1 3 951 kr/månad 4 050 kr/månad 

Kategori 2 4 254 kr/månad 4 360 kr/månad 

Kategori 3 4 759 kr/månad 4 878 kr/månad 
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Midgård 
 2022 2023 

Heimdal 3 951 kr/månad 4 050 kr/månad 

Frigg 3 456 kr/månad 4 567 kr/månad 

Idun 4 456 kr/månad 4 567 kr/månad 

Tor 4 456 kr/månad 4 567 kr/månad 
 

Lindängen 
 2022 2023 

Hyra Lindängen 4 254 kr/månad 4 360 kr/månad 
 

Hyror och avgifter inom LSS 
Hyror LSS 
Hyror inom särskilt boende och LSS förhandlas med Hyresgästföreningen. 

 2022 2023 

Hyra Solstigen 4 646 kr/månad 4 762 kr/månad 

Hyra Siggestorpsvägen 5 5 198 kr/månad 5 328 kr/månad 
 

Korttidsvistelse LSS 
 2022 2023 

Frukost* 17 kr 23 kr 

Lunch eller middag* 46 kr 65 kr 

Mellanmål* 15 kr 22 kr 

Kvällsmat* 28 kr 39 kr 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Maxbelopp 
 2022 2023 

Maxbelopp 4 455 kr/månad* 106 kr/dag 149 kr/dag 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 
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Daglig verksamhet 
 2022 2023 

Lunch* 46 kr 65 kr 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Individ- och familjeomsorg 
Egenavgifter 
 2023 

Egenavgift HVB eller 
familjehem (i 
behandlingssyfte) 

80 kr/dygn 

Egenavgift för vuxna vid 
stödboende, logiavgift 

79 kr/dygn 

Egenavgift för vuxna vid 
stödboende, kostavgift 

149 kr/dygn 

 
Dödsboförvaltning 
 2022 2023 

Taxa dödsboförvaltning* 0,65 % av 
prisbasbeloppet 
per timme 

500 kr/timme 

* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 
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Serveringstillstånd 
Debitering av taxor och avgifter för serveringstillstånd administreras av tillståndsenheten i Lidköpings 
kommun. Avgifterna debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe. 

Stadigvarande serveringstillstånd 
  

Allmänheten, slutet sällskap 8 000 kr 

Cateringverksamhet i slutna sällskap 8 000 kr 

Paustillstånd 5 000 kr 

Ändringar i tillståndet stadigvarande (t.ex. 
enstaka tillfällen, serveringstid, utökad 
serveringsyta) 

3 500 kr 

Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt 
(t.ex. enstaka tillfällen, serveringstid, utökad 

600 kr 

Provsmakning vid tillverkning 6 000 kr 

Konkursförvaltare (max 3 månader) 3 000 kr 

Ändringar i ägarförhållanden med samma 
juridiska person/Bolagsändring 

4 500 kr 

Servering i gemensamt serveringsutrymme 4 000 kr 
 

Tillfälliga serveringstillstånd 
Tillsynsavgift ingår 

  

Allmänheten längre än tre dagar 6 500 kr 

Allmänheten upp till tre dagar 5 5000 kr 

Slutna sällskap 800 kr 

Slutna sällskap sammanhängande dagar – plus 
100 kr/dag 

100 kr 

Paustillstånd (max 3 månader) 1 000 kr 

Provsmakning vid arrangemang 4 000 kr 

Servering i gemensamt serveringsutrymme 1 000 kr 
 

Övrigt 
  

Kunskapsprov (ingår möjligheten till två 
stycken omprov) 

1 500 kr 
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Grundavgift vid tillsyn årligen 
Baseras på serveringsställets öppettider 

  

Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till 
föreningar som ej driver försäljning med 
vinstintresse, samt restauranger med tillstånd 
till kl 22:00 

2 500 kr 

Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl 
00:00 

4 000 kr 

Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl 
01:00 

5 000 kr 

Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl 
02:00 

6 000 kr 

 

Tillsyn omsättning, kr 
Baseras på årsomsättning av alkoholdrycker som redovisas i restaurangrapporten. 

  

0 – 50 000 750 kr 

50 001 – 100 000 1 500 kr 

100 001 – 250 000 3 000 kr 

250 001 – 500 000 6 000 kr 

500 001 – 1 000 000 8 000 kr 

1 000 001 – 5 000 000 12 000 kr 

5 000 001 – 10 000 000 13 000 kr 

10 000 001 -  14 000 kr 
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Taxor och avgifter 2023 
Taxorna och avgifterna gäller för år 2023 inom social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhetsområde. 

Prisbasbelopp: 52 500 kr 
Förbehållsbelopp ensamstående: 6 470 kr 
Förbehållsbelopp sammanlevande makar och sambor: 5 279 

Högsta belopp för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 

Enligt 8 kap. 5 § SoL är högsta belopp för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och 
sjukvård 2 359 kr enligt 2023 års prisnivå. 

Nya avgifter i samband med en höjning av prisbasbeloppet från 48 300 kr till 52 500 kr. 

Hemtjänsttaxa 
 2022 2023 

Nivå 1: Upp till 2 timmar 513 kr/månad 563 kr/månad 

Nivå 2: 2-10 timmar 1 267 kr/månad 1 389 kr/månad 

Nivå 3: Mer än 10 timmar 2 170 kr/månad 2 359 kr/månad 

Hälso- och sjukvårdsinsats 260 kr/månad 285 kr/månad 

Serviceinsatser (städ och 
tvätt) 

260 kr/timme 285 kr/timme 

Portionskostnad mat* 46 kr/portion 65 kr/portion 

Utkörningskostnad för 
matdistribution* 

9 kr/portion 15 kr/portion 

* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Larm 
 2022 2023 

Larm 300 kr/månad 325 kr/månad 

Extra larmknapp 550 kr/månad 575 kr/månad 

 
Ledsagarservice 
 2022 2023 

Ledsagarservice 260 kr/månad 285 kr/månad 
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Dagverksamhet 
 2022 2023 

Dagverksamhet fika* 10 kr/fika 25 kr/fika 

Dagverksamhet lunch* 46 kr/portion 65 kr/portion 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Stödformer 
 2022 2023 

Stödformer fika*  25 kr/fika 
* Nyantagen avgift beslutas av kommunfullmäktige. 

Kort- och växelvård 
 2022 2023 

Matkostnad* 106 kr/dygn 149 kr/dygn 

Hemtjänstavgift 72 kr/dygn 79 kr/dygn 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Särskilt boende 
 2022 2023 

Matkostnad* 3 214 kr/månad 4 455 kr/månad 

Hemtjänstavgift 2 170 kr/månad 2 359 kr/månad 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Hyreskostnader särskilt boende 
Hyror inom särskilt boende och LSS förhandlas med Hyresgästföreningen. 

Solvik 
 2022 2023 

Hyra Solvik 4 254 kr/månad 4 360 kr/månad 
 

Hellidshemmet 
 2022 2023 

Kategori 1 3 951 kr/månad 4 050 kr/månad 

Kategori 2 4 254 kr/månad 4 360 kr/månad 

Kategori 3 4 759 kr/månad 4 878 kr/månad 
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Midgård 
 2022 2023 

Heimdal 3 951 kr/månad 4 050 kr/månad 

Frigg 3 456 kr/månad 4 567 kr/månad 

Idun 4 456 kr/månad 4 567 kr/månad 

Tor 4 456 kr/månad 4 567 kr/månad 
 

Lindängen 
 2022 2023 

Hyra Lindängen 4 254 kr/månad 4 360 kr/månad 
 

Hyror och avgifter inom LSS 
Hyror LSS 
Hyror inom särskilt boende och LSS förhandlas med Hyresgästföreningen. 

 2022 2023 

Hyra Solstigen 4 646 kr/månad 4 762 kr/månad 

Hyra Siggestorpsvägen 5 5 198 kr/månad 5 328 kr/månad 
 

Korttidsvistelse LSS 
 2022 2023 

Frukost* 17 kr 23 kr 

Lunch eller middag* 46 kr 65 kr 

Mellanmål* 15 kr 22 kr 

Kvällsmat* 28 kr 39 kr 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Maxbelopp 
 2022 2023 

Maxbelopp 4 455 kr/månad* 106 kr/dag 149 kr/dag 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 
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Daglig verksamhet 
 2022 2023 

Lunch* 46 kr 65 kr 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Individ- och familjeomsorg 
Egenavgifter 
 2023 

Egenavgift HVB eller 
familjehem (i 
behandlingssyfte) 

80 kr/dygn 

Egenavgift för vuxna vid 
stödboende, logiavgift 

79 kr/dygn 

Egenavgift för vuxna vid 
stödboende, kostavgift 

149 kr/dygn 

 
Dödsboförvaltning 
 2022 2023 

Taxa dödsboförvaltning* 0,65 % av 
prisbasbeloppet 
per timme 

500 kr/timme 

* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 
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Serveringstillstånd 
Debitering av taxor och avgifter för serveringstillstånd administreras av tillståndsenheten i Lidköpings 
kommun. Avgifterna debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe. 

Stadigvarande serveringstillstånd 
  

Allmänheten, slutet sällskap 8 000 kr 

Cateringverksamhet i slutna sällskap 8 000 kr 

Paustillstånd 5 000 kr 

Ändringar i tillståndet stadigvarande (t.ex. 
enstaka tillfällen, serveringstid, utökad 
serveringsyta) 

3 500 kr 

Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt 
(t.ex. enstaka tillfällen, serveringstid, utökad 

600 kr 

Provsmakning vid tillverkning 6 000 kr 

Konkursförvaltare (max 3 månader) 3 000 kr 

Ändringar i ägarförhållanden med samma 
juridiska person/Bolagsändring 

4 500 kr 

Servering i gemensamt serveringsutrymme 4 000 kr 
 

Tillfälliga serveringstillstånd 
Tillsynsavgift ingår 

  

Allmänheten längre än tre dagar 6 500 kr 

Allmänheten upp till tre dagar 5 5000 kr 

Slutna sällskap 800 kr 

Slutna sällskap sammanhängande dagar – plus 
100 kr/dag 

100 kr 

Paustillstånd (max 3 månader) 1 000 kr 

Provsmakning vid arrangemang 4 000 kr 

Servering i gemensamt serveringsutrymme 1 000 kr 
 

Övrigt 
  

Kunskapsprov (ingår möjligheten till två 
stycken omprov) 

1 500 kr 
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Grundavgift vid tillsyn årligen 
Baseras på serveringsställets öppettider 

  

Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till 
föreningar som ej driver försäljning med 
vinstintresse, samt restauranger med tillstånd 
till kl 22:00 

2 500 kr 

Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl 
00:00 

4 000 kr 

Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl 
01:00 

5 000 kr 

Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl 
02:00 

6 000 kr 

 

Tillsyn omsättning, kr 
Baseras på årsomsättning av alkoholdrycker som redovisas i restaurangrapporten. 

  

0 – 50 000 750 kr 

50 001 – 100 000 1 500 kr 

100 001 – 250 000 3 000 kr 

250 001 – 500 000 6 000 kr 

500 001 – 1 000 000 8 000 kr 

1 000 001 – 5 000 000 12 000 kr 

5 000 001 – 10 000 000 13 000 kr 

10 000 001 -  14 000 kr 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 237 Beslut om beslutsattestanter 2023 
SON 2022/266 

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

för social- och omvårdnadsnämnden 2023. 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att ge befogenhet till 

socialchef att besluta om tillägg och förändringar av beslutsattestanter under innevarande 
verksamhetsår. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av attestlista 2023 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att fastställa attestlista för 

social- och omvårdnadsnämnden 2023. 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att ge befogenhet till 

socialchef att besluta om tillägg och förändringar av beslutsattestanter under innevarande 
verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Beslutsattestanter/Attestlista 2023”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson, 2022-11-28 
✓ Attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 2023 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/266 

2022-11-28 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter/Attestlista 
2023 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa attestlista för social- och 
omvårdnadsnämnden 2023. 

samt 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ge befogenhet till socialchef att besluta om 
tillägg och förändringar av beslutsattestanter under innevarande verksamhetsår. 

Ärendet 
Fastställande av attestlista 2023 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Beslutsattestanter/Attestlista 2023”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson, 2022-11-28 
✓ Attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 2023 
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Attestlista för social- och omvårdnadsnämnden 2023

Övergripande attesträtt:
Attesträtt på samtliga ID för social- och omvårdnadsförvaltningen Åsa Alvner, Ola Pettersson

Attesträtt på samtliga ID  kontoklass 3 för social- och omvårdnadsförvaltningen Anna Persson

ID Akt Proj Identitet Beslutsattestant Ersättare Ersättare Ersättare

4001 Social och omvårdnadsnämnden

4001 Social- och omvårdnadsnämnd ordf. vice ordf Åsa Alvner

4002 Medel för oförutsedda behov ordf. vice ordf Åsa Alvner

4101 Adm social- och omvårdnadsförvaltning

4111 Provtagning/Analyser Åsa Alvner Ola Pettersson

4131 Familjerådgivning Åsa Alvner Ola Pettersson

4133 Familjerätt Åsa Alvner Ola Pettersson

4302 Adm social- och omvårdnadsförvaltning Åsa Alvner Ola Pettersson

4102 Migrationssamordning

4201 Flyktingmottagning Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4201 521 Försörjningsstöd Evelina Holmbäck Åsa Alvner Henrik Lennartsson Maria Beldt

4202 Ensamkommande barn Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4209 Våld i nära relation, migration Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4211 God man, särskilt förordnad vårdnadshavare Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4212 Kontaktpersoner Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4221 Familjehem ensamkommande Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4239 Boende Kvotflyktingar Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4251 Institutionsvård ensamkommande Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4254 Institutionsvård vuxen flykting Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4103 Barn- och ungdomsenhet

4102 Administration Barn- och ungdomsenhet Monica Johansson Åsa Alvner

4112 Kontakt-personer/familjer Monica Johansson Åsa Alvner

4114 Särskild förordnad vårdnadshavare Monica Johansson Åsa Alvner

4121 Familjehemsvård barn Monica Johansson Åsa Alvner

4151 Institutionsvård barn Monica Johansson Åsa Alvner

4154 Institutionssvård ungdom 18-21 år Monica Johansson Åsa Alvner

4104 Vuxenenhet

4101 Administration IFO Helena Johansson Åsa Alvner

4109 Våld i nära relation Helena Johansson Åsa Alvner

4113 Administration vuxenenhet Helena Johansson Åsa Alvner

4122 Kontaktpersoner vuxna Helena Johansson Åsa Alvner

4132 Försörjningsstöd Helena Johansson Åsa Alvner Henrik Lennartsson Maria Beldt

4155 Institutionsvård vuxna drog Helena Johansson Åsa Alvner

4105 Resursenhet

4103 Öppenvård Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4105 Nätverkslag Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4106 Familjecentralen Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4140 Administration resursenhet Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4202 Bistånd/resurs/stödformer

4320 Administration bistånd/resurs/stödformer Kerstin Johansson Åsa Alvner

4303 Biståndsenheten Kerstin Johansson Åsa Alvner

4601 Stödformer Kerstin Johansson Åsa Alvner

4565 Resurs/Omvårdare Kerstin Johansson Åsa Alvner

4203 Solvik

4324 Administration Solvik Mimmi Pirttilä Åsa Alvner

4333 Arbetsledare Solvik Mimmi Pirttilä Åsa Alvner

4431 Äldreboende Solvik Mimmi Pirttilä Åsa Alvner

4432 Solvik natt Mimmi Pirttilä Åsa Alvner

4433 Solvik 4 Mimmi Pirttilä Åsa Alvner

4434 Solvik 4 natt Mimmi Pirttilä Åsa Alvner

4204 Stöd i ordinärt boende

4325 Administration Hemvård Maria Ceder Andersson Åsa Alvner

4334 Arbetsledare stöd i ordinärt boende Maria Ceder Andersson Åsa Alvner

4501 Trygghetslarm Hemvård Maria Ceder Andersson Åsa Alvner

4557 Hemvård Maria Ceder Andersson Åsa Alvner

4561 Hemvård natt Maria Ceder Andersson Åsa Alvner

4205 Socialpsykiatri/Kost

4322 Adminisitration Psykiatri Katarina Lennartsson Åsa Alvner

4590 Psykiatri Särskilt boende Katarina Lennartsson Åsa Alvner

4591 Psykiatri Katarina Lennartsson Åsa Alvner

4592 Kontaktpersoner Psykiatri Katarina Lennartsson Åsa Alvner
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4596 Institutionsvård funktionsnedsättning Katarina Lennartsson Åsa Alvner

4206 AME

4337 Verksamhetsvaktmästare Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4339 Administration AME Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4537 AME utredning Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4538 AME produktion Evelina Holmbäck Åsa Alvner

1020 Arbetsmarknadsenhet Evelina Holmbäck Åsa Alvner

1022 OSA - Yttre hemtjänst Evelina Holmbäck Åsa Alvner

4207 LSS

4326 Arbetsledare LSS Linda Olsen Åsa Alvner

4327 Administration LSS Linda Olsen Åsa Alvner

4511 Ungdomsverksamhet LSS Linda Olsen Åsa Alvner

4512 Hattstugan Linda Olsen Åsa Alvner

4514 Daglig verksamhet Linda Olsen Åsa Alvner

4518 Kontaktpersoner LSS Linda Olsen Åsa Alvner

4519 Övriga insatser LSS Linda Olsen Åsa Alvner

4516 Stödboende Thule Linda Olsen Åsa Alvner

4521 Stödboende Klockan Linda Olsen Åsa Alvner

4522 Stödboende Manhem Linda Olsen Åsa Alvner

4524 Gruppboende Solstigen Linda Olsen Åsa Alvner

4525 LSS-boende för barn Linda Olsen Åsa Alvner

4526 Gruppboende Siggestorpsvägen Linda Olsen Åsa Alvner

4208 Rehabilitering/SSK

4329 Administration Rehab/Sjuksköterskor Anetthe Jovanovic Karlsson Åsa Alvner

4335 Arbetsledare HSL Anetthe Jovanovic Karlsson Åsa Alvner

4562 Sjuksköterska Anetthe Jovanovic Karlsson Åsa Alvner

4603 Rehab Anetthe Jovanovic Karlsson Åsa Alvner

4209 Hellidshemmet/LSS/Lindängen

4328 Arbetsledare LASS Tina Jensen Åsa Alvner

4331 Administration Hellidshemmet Tina Jensen Åsa Alvner

4336 Arbetsledare Hellidshemmet/LSS Tina Jensen Åsa Alvner

4411 Äldreboende Hellidshemmet Tina Jensen Åsa Alvner

4412 Hellidshemmet natt Tina Jensen Åsa Alvner

4421 Äldreboende Lindängen Tina Jensen Åsa Alvner

4422 Lindängen natt Tina Jensen Åsa Alvner

4523 LSS-boende Hellidshemmet Tina Jensen Åsa Alvner

4559 Personlig assistans Tina Jensen Åsa Alvner

4607 Dagverksamhet Tina Jensen Åsa Alvner

4210 Midgård

4321 Administration Midgård Teresa Klasson Åsa Alvner

4332 Arbetsledare Midgård Teresa Klasson Åsa Alvner

4401 Äldreboende Midgård Teresa Klasson Åsa Alvner

4402 Midgård natt Teresa Klasson Åsa Alvner

4441 Kortvård Teresa Klasson Åsa Alvner

4461 Växelvård Midgård Teresa Klasson Åsa Alvner

Investeringsprojekt

9004 Investeringar SON Åsa Alvner Ola Pettersson
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 238 Information om verksamhetsplan och budget 
för social- och omvårdnadsnämnden 2023 
SON 2022/225 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan och budget för 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/225 

2022-12-07 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan och budget 
2023 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget 2023. 
samt 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa investeringsbehovsanalys för 
perioden 2024-2034. 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget 2023, samt om 
investeringsbehovsanalys för perioden 2024-2034. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan och budget 2023, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-12-07 
✓ Verksamhetsplan och budget 2023, Social- och omvårdnadsnämnden 
✓ Investeringsbehovsanalys, Social- och omvårdnadsnämnden – 2024-2034 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa 

upp kommunens arbete med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och 

omvårdnadsnämnden uppdras att formulera verksamhetsmål som omsätter 

kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till konkret 

utvecklingsarbete. 

Nämnden ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat 

nämnden genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och 

åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter 

inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin 

verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till sina 

verksamheter. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter 

ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad 

budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

verksamhet och ha en ekonomi i balans. 

Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig 

verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till 

kommunens ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 
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2 Nämndens uppdrag 
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs 

om socialnämnd. Nämnden ansvarar för social- och omvårdnadsförvaltningen. 

Nämnden ansvarar för att planera, kontrollera, prioritera och följa upp verksamhetens 

inriktning, mål och kvalitet. 

 

Nämnden ska enligt reglementet verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följer 

givna uppdrag, policy och riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva verksamheten 
inom angivna budgetramar. Nämnden ska två gånger per år redovisa hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat. 

Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar för att handläggningen sköts på ett 

rättssäkert sätt avseende barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), Lag om vård 

av missbrukare i vissa fall (1988:870), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) samt annan sociallagstiftning rörande nämnda grupper. I 

uppdraget ingår att göra beställningar till utförarverksamhet och följa upp att insatserna 

utförs i enlighet med beställningen/uppdraget. 

Som utförare ansvarar nämnden för att tillhandahålla insatser som svarar mot 

beställningen oavsett om det sker i egenregi eller genom köpt plats/insats. Nämndens 

ska tillse att det finns insatser som svarar an mot de behov som finns rörande 

barnavård, missbruksvård, äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning 

och för den kommunala hälso- och sjukvården upp till sjuksköterskenivå. 

Vidare är nämnden arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475), 

samt ansvarar för kommunens mottagning av vissa nyanlända (2016:38) och 

kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:6122) med undantag för tillsyn av 

försäljning av folköl i butik. 

Utöver ovanstående är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför. 
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2.1 Förvaltning 

Varje nämnd har en förvaltning till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag. 

Social- och omvårdnadsförvaltningens verksamhet är organiserad i tre avdelningar. 

Avdelning myndighet ansvarar för utredning av ärenden och att beslut om insatser 

fattas i enlighet med nämndens riktlinjer och rikets lagar. 

Avdelning äldreomsorg och avdelning IFO/LSS ansvarar för utförande av beslut. 
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2.2 Personal 

Merparten av medarbetarna inom social- och omvårdnadsförvaltningen består av 

kvinnor. 

SKR:s rekryteringsprognos visar att kompetensförsörjningen fortsättningsvis kommer 

att vara en stor utmaning för vård- och omsorgssektorn, och att kompetensglappet 

riskerar att öka. 

Rekrytering har framför allt varit en utmaning i samband semesterperioden men nu 

finns ett återkommande bekymmer med att få tag på personal som både har 

kompetens och erfarenhet. Det finns även svårigheter inom IFO att få tag i personal. 

 

Det finns ett uppdämt behov av kontinuerlig kompetensutveckling inom förvaltningen 

framför allt när det gäller demens men också inom andra områden så som psykisk 

ohälsa, högfungerande autism, palliativ vård mm. Utbildning och kompetens för 

personal som arbetar inom vård- och omsorg, och hälso- och sjukvård är en pågående 

utmaning för att också kunna bibehålla, uppmuntra personal  och för att säkra en god 

och säker vård och omsorg. 

Satsningen äldreomsorgslyftet fortgår till och med 2023. 

Syfte med äldreomsorgslyftet är att höja kompetensen inom vård- och omsorg om 

äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka 

kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och 

befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. 
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2.3 Omvärldsanalys 

Närvärld 

Social- och omvårdnadsnämnden har ett brett uppdrag som sträcker sig från insatser 

innan ett barn är fött till insatser i livets slutskede. 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Andelen äldre personer över 80 år 

fortsätter att öka. Fler väljer att bo kvar hemma vilket ställer högre krav på de tjänster 

som ges i hemmet. Fler få också mer avancerad vård i hemmet. Social- och 

omvårdnadsnämnden behöver därför se över hur insatser kan utföras på ett mer 

diversifierat sätt för att möta dessa behov. Det finns också en ekonomisk utmaning då 

kostnaderna för välfärden förväntas öka snabbare än de kommunala intäkterna. 

Kommunens särskilda boenden för äldre behöver anpassas till att kunna möta 

framtidens behov och vara samordnade så att de blir så resurseffektiva som möjligt. 

Funktionsnedsättning 

Inom gruppen personer med funktionsvariationer och funktionsnedsättning finns stora 

utmaningar i att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service, LSS. I dagsläget 

finns brist på både gruppboende och stödboende och fler individer har placerats i 

andra kommuner vilket innebär ökade kostnader. Projektering av nya 

gruppboenden/stödboende behöver därför påbörjas omgående. 

Målgruppen med högfungerande autism fortsätter att ökar inom samtliga verksamheter, 

allt från barn/ungdomsverksamheter till boende och daglig verksamhet. För att möta 

målgruppens behov krävs fortlöpande kompetenshöjning, anpassade och 

ändamålsenliga lokaler. Att målgruppen ökar bidrar till en tuffare arbetsmiljö där hot 

och våld mot personal blir allt mer vanligt förekommande. Psykisk ohälsa riskerar att 

ökar hos målgruppen med anledning av isolering, utanförskap och missbruksproblem. 

Socialpsykiatri 

En stor och växande grupp inom socialpsykiatrin är ungdomar med olika 

neuropsykiatriska diagnoser som är högfungerande och inte omfattas av LSS 

lagstiftningen. Dessa ungdomar fungerar ofta dåligt i verksamheten då den idag inte kan 

möta deras behov av mer utmanande och utvecklande innehåll. Boendestöd är en 

växande insats inom socialtjänsten. Det tillkommer nya beslut kontinuerligt, men det är 

sällan något avslutas helt. Kontakterna glesar ut och upphör ibland under en tid, men 

ofta återkommer samma personer med nya beslut. Detta är en naturlig rytm, då 

vårdtagarnas problematik ofta är konstant, men behovet av stöd växlar över tid. 

Nya boendeformer behöver utvecklas inom socialpsykiatrin för att kunna möte 

målgruppens behov på ett bättre sätt. Fler beslut verkställs externt med avsevärda 

kostnader som följd. Det kommer alltid finnas enstaka individer som kräver andra 

vårdformer än det en liten kommun kan erbjuda, men det finns en klar 

utvecklingspotential internt. Även boendeformen stödboende, som hittills kunnat 

tillgodoses på Skolgatan, behöver en plan för framtiden om antagande om att gruppen 

med behov av denna insats kommer fortsätta öka. 

Kommunal hälso-och sjukvård 

Följsamheten till nya och reviderade riktlinjer, lagar och förordningar och andra 

styrdokument, både externa och interna är en viktig del i den kommunal hälso- och 

sjukvården. 

En god samverkan och dialog med vårdgivare, myndigheter och inom den egna 
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verksamheten är ett prioriterat och viktigt område för att ge patienten en god och 

säker vård. Revidering av Västra Götalands hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal 

har varit ute för remiss, då samtliga kommuner i Västra Götaland inte antagit remissen 

kommer nuvarande avtal gälla tills nytt avtal tagits fram och antagits av samtliga. 

Länsgemensam strategi för god och nära vård som gäller länets 49 kommuner och 

Västra Götalandsregionen börjar gälla 1 januari 2023. 

Införande av ny teknik och digitala system innebär både utmaningar och vägen framåt. 

För att ge patienter en god och säker vård och patientsäkerhet är kompetens bland 

personal och kompetensutveckling en viktig faktor. 

Individ- och familjeomsorgen 

En utmaning handlar om att kunna bemanna verksamheten med kompetent personal 

vilket kräver ett mer aktivt arbete kring rekrytering och kompetensutveckling då allt 

fler outbildad personal kommer in i verksamheten. 

 

Försörjningsstöd, missbruk och våld i nära relation 

Många klienter med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd genererar höga kostnader 

för försörjningsstöd, utvecklingen i Tidaholm är i linje med den nationella utvecklingen. 

Högt inflöde av ärenden avseende missbruk i kombination med en psykisk ohälsa, 

psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Ökat inflöde av ärenden inom 

våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Öppenvården 

Inflödet av nya ärenden till öppenvården fortsätter att öka. Idag erbjuder stödsamtal till 

familjer och enskilda individer. Gruppverksamhet så som ABC tonår, CRAFT, ÅP, 

ACT. Öppenvården erbjuder provtagning samt övervakar antabusintag. Öppenvården 

bemannar även ungdomsmottagningen en dag i veckan.  

Barn och unga 

Antalet oros orosanmälningar  är fortsatt högt och kommer  troligtvis fortsatt vara 

högt då samhället är mer benägna att orosanmäla framförallt från polis och skola. 

Slutligen är en förutsättning för att kunna nå de kommunala målen en utökad 

samverkan, såväl internt på förvaltningen som mellan förvaltningarna och mellan 

kommun och övriga myndigheter och organisationer i samhället. 

Omvärld 

Arbetsmarknad och konjunktur - Lågkonjunkturens effekter riskerar att bidra till att 

fler personer hamnar i arbetslöshet samtidigt som behovet av försörjningsstöd ökar.  

Kriget i Ukraina riskerar att bidra till ytterligare flyktingströmmar. 

Utredningen SOU 2022:41 om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i 

kommuner - I utredningen föreslår hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas 

så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och 

sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Utredningens 

förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen till 

äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl 

äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det 

hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet. Utredningen 

SOU 2020:47 hållbar socialtjänst -  Ny Socialtjänstlag. 

Användare driver teknisk utveckling. - Ny teknik ställer krav på förändrade arbetssätt. 

Medborgarna ställer högre krav på tillgänglighet vilket till viss del skulle kunna lösas 
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med digitala och samordnade tjänster. Införande av ny teknik risker att skapa ett 

utanförskap inom vissa grupper som har svårt för att hantera digitala tjänster. 

Ökad polarisering och utsatthet - Den psykiska ohälsan i samhället ökar, framförallt 

bland unga med neuropsykiatriska diagnoser. Många står långt ifrån arbete, en del har 

aktivitetsersättning och skall beredas sysselsättning via AF och /eller kommunen. Därtill 

kommer de personer med psykiatriska diagnoser, som med en allt mer förfinad 

medicinsk behandling fungerar allt bättre i samhället, utan att de därför med 

självklarhet står till arbetsmarknadens förfogande, de flesta med sjukersättning. 
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3 Verksamhetsmål 
Nämndens verksamhetsmål knyter an till kommunfullmäktiges strategiska och 

finansiella mål. Varje strategiskt mål är knutet till ett antal globala mål i Agenda 2030. 

Nämndens verksamhetsmål bidrar på så sätt även till kommunens arbete med FN:s 

globala mål. 

Kommunfullmäktiges mål är fördelade på sex målområden: 

• Attraktiv kommun 

• Medborgaren i fokus 

• Ett miljömässigt hållbart samhälle 

• Ett starkt och växande näringsliv 

• Attraktiv arbetsplats 

• God ekonomi.  
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3.1 Målområde: Medborgaren i fokus 

3.1.1 Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens 

handläggning och insatser ska upplevas som tillgängliga, 

effektiva och hålla en hög kvalitet. 

Strategi 

För att hålla en hög kvalitet i verksamheten behöver det finnas ett 

kvalitetsledningssystem som är implementerat i verksamheten. Nämnden kommer 

under året utveckla avvikelsehanteringen, vilket bland annat omfattar att systematiskt 

göra risk- och händelseanalyser och lära av de händelser som inträffat.  

En god kvalitet handlar också om ett respektfullt bemötande som skapar trygghet, 

kontinuitet både gällande planering och utförande samt att kunna erbjuda insatser 

utifrån individuella behov. Det behöver skapas strukturer som möjliggör inflytande och 

delaktighet på flera olika nivåer i organisationen, så att den enskilde ges inflytande över 

hur och på vilket sätt insatserna ska ges, exempelvis genom att genomföra boende och 

brukarråd samt arbeta mer aktivt med uppföljningar..  

För att bättre kunna stötta utsatta barn och ungdomar i Tidaholm krävs en aktiv 

samverkan mellan socialtjänst, skola och fritid samt civilsamhället. Detta för att i högre 

grad möjliggöra att barn inte placeras utom hemmet samt ge goda förutsättningar för 

att växa upp i Tidaholm. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Brukarbedömning 

individ- och 

familjeomsorgen 

totalt  Helhetssyn, 

andel % 

89 % 82 % - 90 % 

Brukarbedömning 

hemtjänst 

äldreomsorg -

  helhetssyn, andel 

(%) 

99 - 89 100 

Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg -

  helhetssyn, andel 

(%) 

84 - 73 100 

Personalkontinuitet, 

antal personal som 

en hemtjänsttagare 

möter under 14 

dagar, medelvärde 

20 20 19 14 

3.1.2 Verksamhetsmål: Antalet vuxna personer som uppbär 

ekonomiskt bistånd ska minska med 20 % från till 2025 

Strategi 

Förstärka förutsättningarna för arbetsmarknadsenheten att arbeta förebyggande. 
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Biståndsmottagare, 

ekonomiskt bistånd, 

totalt, antal 

494 437  400 

Vuxna 

biståndsmottagare 

med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, 

andel (%) personer 

som fått 

ekonomiskt bistånd 

beviljat i minst 10-

12 månader under 

året 

39,8 41,7  40 
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3.2 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

3.2.1 Verksamhetsmål: 50% av social- och 

omvårdnadsnämndens fordon ska vara fossiloberoende år 

2025 

Strategi 

Skapa förutsättningar för en tillgänglig infrastruktur som möjliggör fossilfria alternativ. 

Att i samband med fordonsbyten föredra fossiloberoende fordon. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Fossiloberoende 

fordon, andel (%) 

0 % 3 % 3 % 40 % 
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3.3 Målområde: God ekonomi 

3.3.1 Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens utfall 

motsvarar en budget i balans 

Strategi 

Nämnden ska ha en budget i balans. Förvaltningen gör varje månad en ekonomisk 

uppföljning som rapporteras till nämnden. 

Vid befarat underskott skall åtgärder vidtas för att återfå en budget i balans. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Nämndresultat, 

avvikelse mot 

budget (andel %) 

-5 % 1,7 %  0 % 
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4 Nämndens budget 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. Nämnden har beslutat hur driftsbudgeten ska fördelas till nämndens olika 

verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. Nämndens 

investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess investeringsmedel 

under året. 
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4.1 Driftsbudget 

Social- och omvårdnadsnämnden har för år 2023 tilldelats en budgetram om 341,5 

miljoner kronor till nämndens driftsbudget. 

Budgetram per år 

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 322 891 341 468 351 227 356 810 

Årlig förändring (tkr)  18 577 9 759 5 583 

Årlig förändring (%)  5,8 % 2,9 % 1,6 % 

Den budgetram som tilldelats nämnden är beräknad dels utifrån resursfördelning och 

dels kommunfullmäktiges beslut om riktade anpassningar respektive prioriteringar 

utöver resursfördelningen. Inför år 2023 har kommunfullmäktige inte beslutat om 

några generella anpassningar. 

Social- och omvårdnadsnämndens budgetram för år 2023 inkluderar riktade 

budgetprioriteringar om 6,5 miljoner kronor för att kunna hantera ökade kostnader 

för pensioner. 

Social- och omvårdnadsnämndens budgetram för år 2023 inkluderar riktade 

anpassningar om 8,1 miljoner kronor. 

Social- och omvårdnadsnämnden har under år 2019 - 2021 genomfört omfattande 

anpassningsåtgärder i verksamheten för att komma tillrätta med ekonomiskt 

underskott. I bokslut för år 2021 redovisade nämnden ett överskott. Efter sommaren 

2022 har nämnden haft underskott i prognoserna för helåret 2022. 

Inför år 2023 finns återigen behov av åtgärder för att nå en budget i balans. 

Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar för verksamheter som direkt påverkas 

ekonomiskt vid beslut om nya insatser inom tex. LSS, socialpsykiatri, hemvård, barn- 

och ungdomsvård, våld i nära relationer och missbruksvård. Omfattningen av dessa 

verksamheter kan variera över tid och är därmed svår att budgetera. Nämndens 

ansvarar för att kostnader för alla insatser inom dessa verksamheter ryms inom 

nämndens budgetram. För att hantera nya beslut om insatser behöver nämnden kunna 

avsätta medel för oförutsedda behov. I budget 2023 finns inte utrymmer för att avsätta 

medel för oförutsett. 

Uppföljning av nämndens ekonomi sker månadsvis. Vid befarat underskott skall 

åtgärder vidtas för att återfå en budget i balans. 

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 322 891 341 468 351 227 356 810 

Varav     

Resursfördelning 322 891 343 246 355 364 361 978 

Verksamhetsförändringar  -128 -131  

Riktade budgetprioriteringar  6 450 4 313 3 375 

Riktade anpassningar  -8 100 -8 319 -8 543 

4.1.1 Detaljbudget 

Inför 2023 har nämnden ett underskott på 6,8 miljoner kronor, enligt prognosen 
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daterad 2022 november. Det innebär att obalanser i ekonomin som uppstått under 

hösten 2022 måste hanteras vid planeringen av detaljbudget för år 2023. 

Nämnden har tidigare tagit beslut om att anpassa kostnader i verksamheten för att nå 

en budget i balans. Flera beslut om att minska/ta bort verksamhet har redan efter kort 

tid behövt återställas, och långsiktiga effekter av anpassningar har då uteblivit. När 

nämnden åter står inför anpassningsbehov görs bedömningen att det inte går att nå en 

budget i balans enbart genom att ta bort/minska på verksamheter med lägre kostnad 

som följd. Det behöver prövas att satsa mer på förebyggande verksamhet i syfte att 

förhindra eller fördröja högre kostnader längre fram. 

Åtgärder inför budget 2023 är en kombination av kostnadsminskningar, 

effektiviseringar, satsningar på förebyggande verksamhet och att i högre utsträckning 

budgetera med kommande riktade statsbidrag. Nämnden kan inte sätta av några medel 

för oförutsett år 2023. 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

• att budget 2023 är ett normalår - dvs inget pandemiscenario (intäktsbortfall 

eller merkostnader är inte budgeterade). 

• att lönerevisionen för 2023 är beräknad till 2,5 procent. 

• att korttidsvård (växelvård och kortvård) delfinansieras med 6,0 miljoner 

kronor av riktade statsbidrag år 2023. 

• att Lindängens äldreboende har tre avdelningar i drift (23 platser). 

• att Solvik äldreboende har tre avdelningar i drift (42 platser, förutsätter fortsatt 

intagningsstopp). 

• att det inte tillkommer ytterligare köp av externa vårdplaceringar än vad som är 

beslutade vid årets början. 

Nämnden ansöker om och rekvirerar statsbidrag som riktas till kommunerna. Det 

riktade statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" som 

införts från år 2021, planeras att användas för att delfinansiera växelvård och kortvård. 

Statsbidraget beräknas till totalt 6,0 miljoner kronor för år 2023 och avsätts i sin helhet 

till växelvård och kortvård i budget 2023. 

Våren 2022 beslutade nämnden om ett intagningsstopp på Solvik äldreboende. 

Intagningsstoppet sker parallellt med återöppnande av Lindängens äldreboende. För att 

på sikt nå en budget i balans behöver beslut om intagningsstopp kvarstå tills dess att 

antal platser på äldreboende i Tidaholm har minskat till en nivå som harmoniserar med 

de medel som nämnden har i budgetram. Tidaholm driver ca 20 platser mer än vad 

nämndens resurser räcker till. 

Ett fortsatt intagningsstopp är en anpassning som på sikt leder till bättre förutsättningar 

att nå en budget i balans. 

Vid anpassning till färre platser på äldreboende behövs det satsningar på förebyggande 

verksamhet inom äldreomsorgen. 

4.1.2 Åtgärdsplan 

Åtgärd 1. Ekonomiskt bistånd. Satsning på arbetsmarknadsenheten förebygger 

ökade kostnader för försörjningsstöd. Genomförs januari 2023. 

Åtgärd 2. Individ- och familjeomsorg. Satsning på öppenvård/förebyggande 

insatser skall motverka ökande kostnader för köp av externa vårdplaceringar. 

Genomförs januari 2023. 

Åtgärd 3. Oförutsedda medel. Nämndens kan inte budgetera med oförutsedda 
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medel år 2023. På sikt bör nämnden sträva efter att kunna avsätta medel från budget 

motsvarande 2,0 procent av nämndens budgeterade kostnader. År 2023 skulle det 

motsvara 7,8 miljoner kronor. 

Åtgärd 4. Riktade statsbidrag. Nämnden budgeterar med aviserade riktade 

statsbidrag för år 2023. Det innebär att verksamheterna kommer behöva vidta fler 

anpassningsåtgärder då de riktade statsbidragen upphör. 

Åtgärdsplan 

Åtgärd nr. 
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

1. Ekonomiskt bistånd 700   

2. Individ och familjeomsorg 1 400   

3. Oförutsedda medel 3 000   

4. Riktade statsbidrag 2 000   

Totalt 7 100   
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4.2 Investeringsbudget 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och 
budget. I april varje år beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av 

medel utifrån investeringsprojektens utfall föregående år. 

Kommunfullmäktige har för år 2023 tilldelat 1,0 miljoner kronor till social- och 

omvårdnadsnämndens budget. 

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Inventarier 0,5 1,0 1,0 1,0 
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5 Personal 
Nämndens driftsbudget påverkar antalet helårsarbetare. Tabellen nedan redovisar hur 

många helårsarbetare nämnden planerar att förvaltningen har under verksamhetsåret. 

Tabellen visar även i vilken mån antalet helårsarbetare påverkas av volymförändringar 

(till exempel vad gäller antal elever, brukare, besökare eller ärenden) samt 

verksamhetsförändringar. 

Antal helårsarbetare 

  
Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Antal helårsarbetare 427 422 403 411 420 430 

Varav       

Volymförändringar    2   

Verksamhetsförändringar    6 9 10 

Volymförändringar 

Bemanning av hemvården ökar då volymerna förväntas öka i takt med ökning av antal 

invånare 65+. 

  

Verksamhetsförändringar 

Nattbemanning på Midgård äldreboende förstärks till 1,0 personal/avd. 

Bemanningsbudget på äldreboende är förstärkt för att kunna ha samma bemanning på 

helgen som i liknande kommuner. Den förstärkta grundbemanningen är finansierad 

med en minskad vikariebudget. 

Resursenheten förstärks och får i uppdrag att hantera vikarietillsättningar inom hela 

förvaltningen. Timvikarier anställs av resursenheten och hyrs ut internt till enheter som 

kan köpa de timmar som de är i behov av. 

Förändringarna i plan 2024 och plan 2025 motsvarar behovet av att utöka antal 

gruppbostäder inom LSS. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-12-06 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 241 Beslut om upphandling - genomlysning av 
social- och omvårdnadsförvaltningen 
SON 2022/268 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att ställa sig bakom 

förslag till beslut att med hjälp av externt stöd genomlysa förvaltningens nuläge och 
önskade läge med avseende på struktur, kultur och strategi. Syftet är att skapa en effektiv 
förvaltning med hållbarhet för medarbetare, medborgare och politisk ledning.  

• Arbetsutskottet föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att ställa sig bakom 
finansieringen om 154 tkr, där 50% betalas i förskott 2023-01-01 och 50% när uppdraget 
är slutfört 2023-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2021-01-01 är tidigare socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen sammanslagen till 
en förvaltning under nuvarande nämnd.   

Socialnämnden beslutade också att socialchefen i uppdrag att ta fram förslag till förändring av hur 
förvaltningen ska vara organiserad framöver inom budgetmässig ramfördelning.  Arbetet är 
påbörjat och fortgår med plan att ny organisation ska finnas på plats under kvartal ett 2023. Under 
resans gång har det framkommit sju utvecklingsområden genom djupintervjuer med chefer. 
Förutom det och det viktigaste av allt är att organisationen saknar genomförandekraft i 
förändrings och utvecklingsarbete. En av flera konsekvenser är att individen/medborgaren eller 
anställda inte gynnas på bästa sätt.  

Ärendet lyfts till nämnd då avtalet för uppdraget är ett separat avtal samt att kostanden överstiger 
ett prisbasbelopp i enlighet med nämndens delegationsordning punkt 3.3. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att ställa sig bakom förslag 

till beslut att med hjälp av externt stöd genomlysa förvaltningens nuläge och önskade läge 
med avseende på struktur, kultur och strategi. Syftet är att skapa en effektiv förvaltning 
med hållbarhet för medarbetare, medborgare och politisk ledning.  

- Förvaltningen föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att ställa sig bakom 
finansieringen om 154 tkr, där 50% betalas i förskott 2023-01-01 och 50% när uppdraget 
är slutfört 2023-04-30. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Upphandling genomlysning av social- och omvårdnadsförvaltningen”, 

socialchef Åsa Alvner, 2022-11-29. 

Sändlista 
Lotten & Company AB 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/268 

2022-11-29 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Åsa Alvner, socialchef 

Tjänsteskrivelse - Upphandling genomlysning av 
social- och omvårdnadsförvaltningen 
Förslag till beslut 

- Social och omvårdnadsnämnden ställer sig bakom förslag till beslut att med hjälp av 
externt stöd genomlysa förvaltningens nuläge och önskade läge med avseende på struktur, 
kultur och strategi. Syftet är att skapa en effektiv förvaltning med hållbarhet för 
medarbetare, medborgare och politisk ledning.  

- Social och omvårdnadsnämnden ställer sig bakom finansieringen om 154 tkr, där 50% 
betalas i förskott 2023-01-01 och 50% när uppdraget är slutfört 2023-04-30. 

Ärendet 
Sedan 2021-01-01 är tidigare socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen sammanslagen till 
en förvaltning under nuvarande nämnd.   

Socialnämnden beslutade också att socialchefen i uppdrag att ta fram förslag till förändring av hur 
förvaltningen ska vara organiserad framöver inom budgetmässig ramfördelning.  Arbetet är 
påbörjat och fortgår med plan att ny organisation ska finnas på plats under kvartal ett 2023. Under 
resans gång har det framkommit sju utvecklingsområden genom djupintervjuer med chefer. 
Förutom det och det viktigaste av allt är att organisationen saknar genomförandekraft i 
förändrings och utvecklingsarbete. En av flera konsekvenser är att individen/medborgaren eller 
anställda inte gynnas på bästa sätt.  

Ärendet lyfts till nämnd då avtalet för uppdraget är ett separat avtal samt att kostanden överstiger 
ett prisbasbelopp i enlighet med nämndens delegationsordning punkt 3.3. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Upphandling genomlysning av social- och omvårdnadsförvaltningen”, 

socialchef Åsa Alvner, 2022-11-29. 

Sändlista 
Lotten & Company AB 
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Till Åsa Alvnér, socialchef Tidaholms Kommun 
 

åsa.alvner@tidaholm.se 
 

 

 

OFFERT FRÅN: 
Lotten & Company AB  

 
Kompetensområde: Lotten Svensson, Ekonomie doktor och filosofie licentiat, civilekonom med marknadsföringsfördjupning. 

Henrik Elming, major med erfarenhet av uppbyggnad av vinterenheten vid I19 i Boden, arbetar med grupp- och individuell 

utveckling, processledning och gruppdynamik. Underleverantörer: Elin Liljebäck Nilsson, Master i offentlig förvaltning.  

Vi har praktisk och teoretisk erfarenhet av affärsutveckling, entreprenörskap, ledarskap, utredningar och utvecklingsprojekt i 

inom landet och i Ukraina och Litauen, centrumledning, marknadsplanering, export/importprojekt, samordning, skrivning 

och skrivning, projektledning och utvärderingsinslag av EU-projekt inom Interreg BalticSea, Creative Europé, ESF-

socialfonden, ERUF, mål 1, 2, 3, 4 samt Tillväxtverket, Svenska Institutet, ICLD (SIDA), Nordiska Ministerrådet och 

Vinnova. 

 

Uppdragsbeskrivning 

Syftet med uppdraget är att utveckla organisationens förmåga att på ett kvalitativt och 

effektivt sätt fullfölja sitt grunduppdrag utifrån de resurser förvaltningen förfogar över.  

 

Uppdraget omfattar en genomlysning av socialförvaltningens nuläge och önskade läge med 

avseende på struktur, kultur och strategi samt en fördjupning gällande grupputveckling och 

ledarskap där workshop kring gruppdynamik och självledarskap ingår samt utbildningsinslag 

kring ovälkommet beteende och möjlighet till individuell ledarskapscoachning bidrar till 

effektiv förvaltning med hållbarhet för medarbetare, medborgare och politisk ledning.  

 

Utredningen ska besvara följande frågor: 

• Nuläge, önskat läge Hur ser socialförvaltningens nuläge ut? I jämförelse med andra.  

• Hur ser socialförvaltningens önskade läge ut?  

• Hur kan socialförvaltningens arbetsprocesser utvecklas med avseende på kvalitet och 

effektivitet? (processkartläggning)  

• Vilka åtgärder/aktiviteter rekommenderas för att ta påtagliga steg till det önskade 

läget? Tidplan och uppföljning. Utveckling av grupper och ny organisation för 

självledarskap och effektivitet. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter rekommenderas för att ta påtagliga steg till det önskade 

läget?  

Uppdraget utformas på ett sätt som involverar chefer och nyckelpersoner i syfte att främja 

utvecklingen. NÖHRA-FUN används som metod.  

 

 

Kartläggning av processer försörjningsstöd, biståndsbedömningar, schemaläggning av 

vikarier – arbetssätt. Kartläggningen presenteras i en processkarta/beskrivning. Stärka chefers 

och medarbetares självledarskap. Vilka gap och utbildningsbehov finns identifieras.  
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Genomförandetid: januari-mars – leverans av slutrapport med förbättringsförslag i april 

inklusive en muntlig dragning (vecka 17 preliminärt).  

 

Förutsättningar/utgångspunkter 

 

Socialförvaltningen i Tidaholms kommun är projektägare.  

 

En detaljerad plan för genomförandet, dess upplägg och tidplan tas fram och godkänns av 

socialchef i uppdragets inledningsskede.  

 

Processen kommer inbegripa arbete med arbetskultur, struktur och strategi för 

Socialförvaltningen i Tidaholms kommun. Enhetschefer och medarbetare (väljs ut av 

uppdragsgivaren) deltar i medskapande workshops där förbättringsfokus finns. Målet är att 

förstå vilka insatser man behöver jobba med för att få effekt och skapa effektiva rutiner och 

ett arbetssätt som skapar självledarskap och trygghet.  

 

Modell vid workshop 1:  

Utveckling, NÖHRA FUN: nuläge, önskat läge, hinder, resurser, agera och följ upp. Lotten 

Svensson huvudansvarig, Elin Liljebäck Nilsson driver del av workshop.  

 
 
Källa coach2coach. 

 

Modell vid workshop 2:  

självledarskap/ledarskap, grupputveckling och effektivisering – PBL – problembaserat 

lärande där gruppens individer är delaktiga i att komma fram till lösningar. Henrik Elming 

huvudansvarig.  

 

Föreläsning och övningar kring hantering av ovälkomna beteenden och gruppdynamik. 

Henrik Elming huvudansvarig. 

 

Individuell coachning av chef/er för upp till fyra chefer – tre träffar omfattande en timma 

styck. Ansvarig Henrik Elming. Önskas mer tid för individuell ledarskapscoachning sker 

separat överenskommelse kring insatsen som löper enligt timpris.  
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Socialchefen tillser att uppdragstagaren får tillgång till existerande underlag som är av 

betydelse för genomförande av workshops. Tidaholms socialförvaltning tillser sin egen 

bemanning i arbetsgrupper för workshops och tillgång till att kunna följa och ställa frågor 

kring arbetsprocesser.   

 

Uppdragsgivare och uppdragstagare har ömsesidigt ansvar för att löpande avstämning kring 

arbetet och dess innehåll sker.  

Arbetet i sin helhet arbetet i sin helhet utmynnar i en NÖHRA-FUN baserad rapport. 

Omfattning och ersättning 

Omfattning är 129 timmar, 154 000 SEK+moms= 193 500SEK inkl moms. Behövs fler 

timmar kan detta avropas till ett löpande pris på 1200 kr/tim+moms.  

 

Resor med bil ersätts med 40,00 kr per mil + moms. Resor med tåg ersätts med faktiskt 

kostnad. Traktamenten och andra reskostnader debiteras mot faktisk kostnad. Mervärdesskatt 

tillkommer på ovanstående priser.  

 

 

Tidsplan 

Uppdraget löper under tiden 23-01-01 – 23-04-30.  

 

Ansvarig konsult  

Lotten Svensson, övergripande ansvarig och driver projektet. Se bilaga CV. 

 

Medverkande konsult 

Elin Liljebäck Nilsson (analys, skrivning, deltagande i workshops), 

https://www.linkedin.com/in/elin-liljeb%C3%A4ck-nilsson-234162138/ 

 

Henrik Elming (ledarskap, grupputveckling, effektivisering). Se bilaga CV.  

 

 

Betalningsvillkor 

Fakturering sker med 50 % vid uppstart, 50 % den 30/4.Om uppdragsgivaren väljer att avsluta 

arbetet före avslutat uppdrag ersätts uppdragstagaren för nedlagd tid. Fakturering: 30 dagar 

netto.  Dröjsmålsränta 8 % ÖGR. Offerten är giltig tom 2022-12-01. 
 
Jag hoppas att ni finner förslaget intressant och ser fram emot ett givande samarbete för alla parter! 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
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Lotten Svensson 
 
 
 
 
Bilaga CV Lotten Svensson och Henrik Elming 
 

   CV 

 
Lotten Svensson 

 

Doktor i företagsekonomi, lektor i produktionsteknik med inriktning mot entreprenörskap och 

utbildningsutveckling, lektor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, 

affärsutveckling och entreprenörskap. Ägare till Lotten & Company AB. 

 

 

1. Allmänt 

Födelsedata: 20 januari, 1969 Adress: Säter Eksäter, SE-541 91, Skövde. 

Mobiltelefon: +46 705 331009 Barn: Viking (född 1998), Zaga (född 2000). Email 

lotten@lottencompany.se, www.linkedin.com/in/lotten-svensson 

 

 

2. Utbildning 

• 2016 Degree of Doctor of Philosophy in Business Administration, 

University of Twente, Change-Management & Organizational Behavior, Faculty of 

Behavioural, Management  

and Social Sciences, Enschede, The Netherlands 

• 2015 Meriterad lärare för högre utbildning, Högskolan i Skövde 

• 2012 Filosofie licentiat i företagsekonomi, inriktning redovisning, 

Handelshögskolan i Göteborg. 

• 1992 BA in Business Studies and Economics, University of Skövde, Skövde, 

Sweden. 

 

Pedagogisk utbildning och stöd till pedagogisk utveckling och utbildning 
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• Pedagogisk samordnare vid ingenjörsvetenskapsinstitutionen 2022-

pågående 

• Forskarhandledningskurs    2018 

• Anslag för att arbeta mot excellent lärare  2018 

• Högskolepedagogiska medel för utveckling   2017 

• Meriterad lärare    2015 

• Högskolepedagogisk kurs15 hp   2009 

 

Militär utbildning och stationering  

• Underrättelsebefäl, biträdande sektionschef, fänrik, 39 HVBatS, Skaraborgs  

Regemente, Hemvärnet, 2018-01-01- 2021-10-01 

• Underrättelsekurs, HvSS, september 2018 

• Militär skyddsvakt förordnande februrari 2018 (fem år) 

• Fänrik, plutonchefsutbildning för pansarskyttepluton, PB9, P4, Skövde. 1993-  

          1994 

 

3. Publikationer (urval) 

Svensson, L. (2016). A resource-based View on Collaboration between Firms and 

Local  

Partners in a Non-urban Swedish Context. Enschede, University of Twente.   

Andersén, J., Ljungkvist, T. & Svensson, L. (2015). Entrepreneurially oriented in 

what? A business model approach to entrepreneurship. Journal of Small Business 

and  Enterprise Development, 22(3), 433-449. 

Svensson, L. (2009). Success and failure factors for SME's going abroad. In: Rolv 

Petter Amdam, Petras Barsauskas, Alfredas Chmieliauskas, Virginijus Kundrotas, 

Asta Pundziene (Ed.), Modern Management Research Conference (MMRC): Insights 

into the sustainable growth of business. Paper presented at Modern Management 

Research Conference (MMRC), 19-21 November 2009, Vilnius. University of 

Management and Economics, Kaunas. 

 

4. Arbetslivsefarenhet 

Kanslichef, kommunikationschef och säkerhetsskyddschef 

i Gullspångs kommun                 

20210301-20210930 

Biträdande avdelningschef för produktionsteknik vid Institutionen 

för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde  

 20190801-20200801 

Biträdande avdelningschef för Institutionen för företagande,  

Avdelning Företagande externa relationer   20180501-

20190731 

Samverkanssamordnare för CLAS- centrum för ledarskap och 

arbetsliv i Skaraborg, Högskolan i Skövde   20160601-

20190930 

76



  2022-11-24 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Säter Eksäter Email: lotten@lottencompany.se 

SE-541 91 SKÖVDE  www.lottencompany.se 
SWEDEN + 46 (0)705 33 10 09 org.nr 556926-8716  

Vi har F-skattsedel  

Avdelningschef för avdelning Företagande vid Institutionen  

för Företag och Handel, Högskolan i Skövde   2015-

2017-05-10 

Lektor vid Högskolan i Skövde lecturer (2017 tidigare adjunkt)2000-

(heltidsanställd från 2006) - 

arbetar 50% under mars-dec 

2022 

Internationell koordinator för Sustainable municipalities 

Ukraina (Kamjanec Podolskiy) och Litauen  

för Mariestad Municipality ICLD/SIDA   20190101-

20190831 

 

Internationell koordinator coordinator för Children’s great 

Growth i Ukraina (Kamjanec Podolskiy) och 

Litauen (Ukmergé) för Herrljunga kommun   

 2007-2017Connect Väst Skaraborg projektledare  

   2009–2012IDC West Sweden AB, Comfort in 

Living, Vinnova 

Project, BSR Stadust, projektledare   2011-

2013 

EDCS Skaraborg, utredare kring jämställdhetsfrågor företagsstöd till  

Tillväxtverket     

  2012 

 

Lärarerfarenhet, urval 

Lektor undervisande i projektledning, agil projektledning  

och examensarbete samt pedagogisk samordnare 

vid Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde 2018- 

pågående 

Lektor vid Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde 2006-

2019 

Kursansvarig för marknadsföring, försäljning,  

internationell marknadsföring, affärsutveckling, entreprenörskap 

Distans och hybridutbildning via lärcenter 

Programansvarig för Export- och importprogrammet, Högskolan i  

Skövde    2007-2012 

 

 

 

5. Företagserfarenhet 

Lotten & Company AB (namnbyte under åren huvudägare) 1992- 

pågående 

 

Styrelseerfarenhet 
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Styrelseledamot i JAK Medlemsbank i Sweden  2016-

2017 

Styrelseledamot i Hushållningssällskapet i Skaraborg 2012-2015 

Styrelseledamot i SmåA i Sweden– 

Småföretagens arbetslöshetskassa  2006-2015 

Styrelseledamot i Urmakarskolan AB  2010-2011 

Styrelseledamot i Länshem AB   2006-2010 

Styrelseledamot i Länsförsäkringar Skaraborg 2000-2009 

Styrelseledamot i Företagarna, riksorganisationen 2004-2014 

Styrelseldamot i JEUNE, företagsorganisation i Bryssel 2005-2008 

Ordförande för Företagarna i Mariestad   2001-2002 och 2005. 

 

 

Vice ledamot i Övervakningskommittén för Eu-fonden Interreg Sweden-Norway – 

på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund via Företagarna 2008-2014.  

 

Exempel på skrivningar och projekt som jag skrivit fram för EU-projekt: 

 

• Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund och Sjuhärads  

Kommunalförbund, projekt ”En skola för alla” social fonden budget 43    

151 502 SEK and ”Vägledning för livet” budget 4 356 115 SEK, referens 

Hillevi Larsson, 073-051 61 41 

• V6 – kommunerna i Västra Skaraborg, projekt ”Framtidens Arbetsplats”, budget 

11 401 428 SEK, referens Dag Stulen070-680 22 22 

Östra Skaraborg, projekt ”Ung Arena 9.0”, budget 50 530 643  

• BaltSe@nior – Interreg BSR skriven och mig tillsammans med Dr. Beata   

Fabisiak,  Poznans Universitet i Polen budget approx. 23  

• MSEK, för Högskolan i Skövde approx. 3 MSEK 

•  Creative Europeprojekt, skrivit i samverkansgrupp med DaCapo i Mariestads 

kommun, Off Season Art Gardening, projektledare för Högskolan i Skövde i 

projektet, referens Maria Henriksson 073-2323231 

•  

Fler referenser kan ges om ni så önskar. 
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CV 

 
Henrik Elming 

henrik_elming@hotmail.com 

070-305 96 57 

 

Kort om mig 

Förtroendeingivande och engagerad som trivs med att leda ta ansvar och nya utmaningar.  

- Målfokuserad, driven och engagerad - men med glimten ögat- Analytisk – har lätt för siffror 

och sammanhang - Omsätter strategi /mål till verklighet- tycker om att leda, hjälpa och 

engagera kollegor till framsteg. Är idag reservofficer och pensionär, arbetar i Lotten & 

Company AB med ledarskapsutbildning och föreläsningar. 

Sambo och bor utanför Skövde 

Utbildning 

• Tekniskt gymnasium 1976-78 Vadsbogymnasium MARIESTAD, 78-79 

Västerhöjdgymnasium SKÖVDE  

• 15 månaders värnplikt patrullbefäl, falsskärmsjägarskolan KARLSBORG (fänrik) 

1980-81 

• Reservofficersutbildning jägarbefäl, militärhögskolan UMEÅ (RO/löjtnant) 1981-82 

• Regementsofficersutbildning Försvarshögskolan KARLBERG (löjtnant) 1983-84 

• Taktisk-operativ underrättelseutbildning Försvarets underrättelseskola KARLSBORG 

1985  

• Överlevnadsinstruktörsutbildning 1985 Försvarets överlevnadsskola KARLSBORG 

• Taktiskutbildning Militärhögskolan KVARN/SKÖVDE (kapten) 1986-87 

• Taktisk- operativ utbildning Försvarshögskolans (major) STOCKHOLM 1991-92 
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Säter Eksäter Email: lotten@lottencompany.se 

SE-541 91 SKÖVDE  www.lottencompany.se 
SWEDEN + 46 (0)705 33 10 09 org.nr 556926-8716  

Vi har F-skattsedel  

• Observatörsutbildning FN mellanöstern 1994 WINTERTOR/FRANKRIKE 

• Fjällinstruktörsutbildning Försvarets Vinterenhet BODEN 2000 

• Kvalitetsutbildning internationell standard Högkvarteret 2007 

• Utredningsutbildning Olycka-tillbud Högkvarteret 2008 

• Utbildning i jämställdhet, ovälkomna beteenden, drogproblem BODEN 2010 

• Kurs Underrättelseutbildning Hemvärnets stridsskola 2015- 

• Kurs Säkerhetstjänst Hemvärnets stridsskola 2016 

 

Arbetslivserfarenhet 

• Driver eget skogsbruk i liten skala 

• Fastighetsuthyrning i bolagsform KIRUNA 

 

Har varit i chefsbefattningar i stort sett hela mitt yrkesliv och utvecklat: 

 

• Ledarskap 

• Stabsmetodik 

• Underrättelse-säkerhetsskydd 

• Projektledning 

• Verka i svåra miljöer under svåra förhållanden 

• Arbeta tillsammans med olika nationaliteter 

• Samverkan mellan civila och militära 

• Värderingsmodeller 

• Inspektioner, uppföljning, rapportering 

 

Referenser skickas om så önskas 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-12-06 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 242 Beslut om förstudie IFOs reception och 
skalskydd 
SON 2022/276 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram en förstudie kring skalskydd av IFOs entré. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ser ett ökat behov av förbättrat skalskydd och säkerhet i IFOs entré. Under 2021 
inträffade en händelse som bidrog till att vissa förbättringar rörande trygghet vidtogs. Dessa 
behöver kompletteras med fler åtgärder som kräver ombyggnation av IFOs entré. Inför 2023 finns 
5 mkr avsatt i nämndens investeringsbudget.  

Förvaltningen behöver ett uppdrag från nämnden för att kunna driva frågan vidare 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag 

att ta fram en förstudie kring skalskydd av IFOs entré. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om förstudie IFOs entré”, socialchef Åsa Alvner, 2022-04-11 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/276 

2022-12-04 Social och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Åsa Alvner, socialchef 

Beslut om förstudie IFOs reception och skalskydd 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
förstudie kring skalskydd av IFOs entré. 

Ärendet 
Förvaltningen ser ett ökat behov av förbättrat skalskydd och säkerhet i IFOs entré. Under 2021 
inträffade en händelse som bidrog till att vissa förbättringar rörande trygghet vidtogs. Dessa 
behöver kompletteras med fler åtgärder som kräver ombyggnation av IFOs entré. Inför 2023 finns 
5 mkr avsatt i nämndens investeringsbudget.  

Förvaltningen behöver ett uppdrag från nämnden för att kunna driva frågan vidare 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om förstudie IFOs entré”, socialchef Åsa Alvner, 2022-04-11 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/2 

2022-12-05 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Rapporter och skrivelser 2022-12-13 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om skrivelser från Länsstyrelsen Västra Götaland och Migrationsverket angående 
förslag till kommuntal för mottagning av nyanlända under 2023 (Dnr SON 2022/260). 

Information om beslut från Naturvårdsverket gällande bidrag för installation av laddningspunkter 
för elfordon (Dnr SON 2022/280). 

Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/120, ”Beslut om revidering av strategisk plan och 
budget för år 2023-2025” (Dnr SON 2022/163) 
Kommunfullmäktige har beslutat att revidera Strategisk plan och budget 2023 – 
2025 för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/123, ”Beslut om förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024” (Dnr SON 2022/155) 
Kommunfullmäktige har beslutat att ställa sig bakom förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 

 
Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/200, ”Beslut om antagande av riktlinje för 
målstyrning”, (Dnr SON 2022/281) 
Kommunstyrelsen har beslutat att anta riktlinje för målstyrning samt att upphäva 
riktlinje för styrning, ledning och uppföljning. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/203, ”Beslut om antagande av riktlinje för 
ärendeberedning” (Dnr SON 2022/282) 
Kommunstyrelsen har beslutat att anta riktlinje om ärendeberedning enligt 
upprättat förslag. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-12-13”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-12-05 

84



 

 

 1 (6) 

 

Migrationsverket 
Planeringsavdelningen, Enheten för statistik och analys 

Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 
Telefon 0771-235 235 Telefax 010-4858744 

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163 
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Sofia Papanikolaou 

010-485 79 36 

 

2022-11-14 

  

Dnr: 1.1.1.2-2022-23581 

 

 
 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för 
fördelning av länstal 2023 
 

Inledning 
 

Regeringen gav Migrationsverket i regleringsbrevet för 2022 ett 

uppdrag att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar 

till kommuner under 2023. Förslaget ska redovisas till 

Regeringskansliet senast den 12 augusti 2022 och avse nyanlända som 

enligt 9 och 11 §§ förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar.  

 

Den 10 november 2022 har regeringen, i ändringsbeslut av 

regleringsbrevet, angett att vid behov av omräkning av 

mottagandebehovet ska Migrationsverket föreslå det antal nyanlända 

som ska omfattas av anvisningar till kommuner baserat på det aktuella 

behovet. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet så snart som 

möjligt.  

 

Regeringen har i november 2022 meddelat att antalet överförda 

kvotflyktingar sänks från 5 000 till 900 under kommande mandatperiod, 

vilket medför ett förändrat behov av anvisad bosättning.    

 

Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade 

länstal. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas 

arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna 

mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asyl-

mottagandet. Länstalen beräknas fram med en fördelningsmodell som 

beaktar dessa faktorer inklusive självbosättningen1. Modellen revideras 

i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). 

 

  

                                                 
1 Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i 

ABO, inresta anhöriga till före detta asylsökanden samt ensamkommande barn 
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Genom samråd har följande förändringar genomförts i 

fördelningsmodellen för länstalen 2023: 

 

 Uppdaterad statistik 

Det statistiska underlaget för viktningsvariablerna och 

självbosättningen har uppdaterats. Följande underlag används 

vid beräkningarna: 

- Befolkningsstorlek per 2021-12-31 

- Arbetsmarknad årsstatistik 2019-2021 

- Asylmottagande perioden 2021-04-01--2022-03-31 

- Självbosättningen (skattad) perioden 2019-04-01--2022-

03-31 

 

Fördelningsmodell 
 

För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell 

som ska beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar 

hänsyn till det som regeringen omnämner i sitt uppdrag till 

Migrationsverket. Modellen ska laddas med uppdaterad statistisk data 

och revideras för att bli så ändamålsenlig som möjligt. Arbetet med att 

utveckla modellen och framtagandet av nya länstal ska genomföras 

efter inhämtande och beaktande av synpunkter från 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR). 

 

Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen. 

Varje kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas 

värden per län ligger till grund för respektive läns länstal. 

Migrationsverkets uppdrag är att föreslå ett nationellt behov för 

anvisningar av nyanlända fördelat per län. När länstalen beslutats i 

förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning2, besluta om 

kommuntal inom respektive län. 

 

 

Fördelningsmodellens uppbyggnad 

 

Modellen använder initialt två värden som baseras på 

Migrationsverkets preliminära novemberprognos 2022. Därutöver en 

uppskattning avseende anvisade och mottagande av kvotflyktingar. 

 

 Mottagande 2023 av före detta asylsökande och 

anhöriga till dessa 

                                                 
2 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
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I Migrationsverkets preliminära novemberprognos bedöms 

2 700 personer i ABO bosättas genom anvisning under 

2023. Behovet beräknas fram genom en simuleringsmodell 

över asylprocessen. Via den erhålls en samlad bedömning 

som tar hänsyn till antalet inskrivna med uppehållstillstånd 

(UT), nya beviljade UT samt antaganden om hur stor andel 

som, antingen innan eller efter att beslut om anvisning 

fattats, avbryter bosättningsprocessen och självbosätter sig. 

6 600 personer bedöms bosättas genom att ordna boende på 

egen hand. Denna grupp utgörs av före detta asylsökande 

som bosätts utan anvisning samt inresta anhöriga till före 

detta asylsökande. 

 Anvisning av kvotflyktingar 2023 

Behov av nya anvisningsplatser för kvotflyktingar bedöms 

uppgå till 600 under 2023. Anledningen är det minskade 

uppdraget som regeringen aviserat för nästkommande 

mandatperiod om 900 överförda per år samt att 

Migrationsverket redan har en överföringsbalans om cirka 

500 kvotflyktingar som anvisats under 2022 och som 

planeras överföras under 2023, vilket betyder att det behövs 

400 anvisade kvotflyktingar under 2023 för mottagande 

2023 samt ytterligare 200 anvisade kvotflyktingar för 

mottagande under 2024. 

 Totalt beräknat behov av anvisad bosättning av 

nyanlända 2023 

Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2023 

beräknas uppgå till 3 300 personer (2 700 från ABO och 600 

kvotflyktingar). 

 

I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet om 9 900 platser 

(3 300 genom anvisning och 6 600 självbosatta) per kommun med hjälp 

av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas 

befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som 

regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal. 

De två variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken 

Variabelbeskrivning, ges följande vikt: 

 Arbetsmarknadsförutsättningar 

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar 

där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög 

tilldelning.  

 Asylmottagande  

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i 

mottagningssystemet) där ett län med lågt asylmottagande i 
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förhållande till länets befolkning ger en relativt hög 

tilldelning. 

 

Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar 

fördelningsmodellen det övriga mottagandet av nyanlända i 

kommunerna genom att ta hänsyn till självbosättning. 

 

De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning 

av Migrationsverket uppgår till 6 600 personer under 2023. Den 

beräknade fördelningen som beror på viktningsvariablerna justeras med 

hänsyn till tidigare självbosättningsmönster i kommunerna. Modellen 

drar bort 75 procent av det skattade antalet självbosatta per kommun, 

utifrån hur denna grupp fördelade sig per kommun under perioden 

2019-04-01--2022-03-31. 

 

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till 

befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade 

behovet av anvisad bosättning. Summan av de viktade kommunvärdena 

per län utgör det förslag till länstal som Migrationsverket lämnar till 

regeringen.    

 

 

Variabelbeskrivning 
 

Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent): 

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag 

till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln arbetsmarknad ingår 

delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), 

arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent).  

Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2020 medan 

arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2021. Delvariabeln omsättning 

baseras på ett genomsnitt för åren 2019 till 2021.  

 

Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet 

yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 

utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av 

kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över 

kommungräns under år 20203. Ju fler yrken som finns i det lokala 

arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden 

och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. 

Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per 

kommun.   

 

Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser 

omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens 

                                                 
3 Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken 

gäller pendlingen år 2020. 
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definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en 

vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre 

senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- 

och årsvis enligt formeln A/(K+N) där A= antalet som gått från 

inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående 

inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet 

nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.  

 

Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen 

öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 

förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett 

medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln 

har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet ger 

en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd 

relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, genom 

att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. Beräkningssättet 

gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända fördelningen.  

 

Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) 

avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. 

Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2022 över befolkning i åldern 

18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera 

antalet i arbetsför ålder år 2034 med antalet år 2021. För att kommuner 

ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell 

befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. Dessutom krävs 

det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre än den 

genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående år. 

Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån 

värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna 

delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner blir 

effekten för dessa kommuner högre än 7 procent. Vikten för 

delvariabeln kan jämföras med delvariablerna omsättning och 

arbetslöshet. 

 

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och 

lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen 

av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun. 

Befolkningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 

december 2021 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör 

tilldelningen av platser för viktningsvariabeln arbetsmarknad. 

 

Asylmottagande (20 procent): 

Variabeln asylmottagande baseras på statistiskt underlag från 

Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet 

under perioden 2021-04-01--2022-03-31. 

 

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagande-

variabeln) utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets 
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mottagningssystem per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt 

antal boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan 

fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så 

hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20 

procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett 

lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det 

beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå 

viktas sedan mot befolkningsmängden. 
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 2022-11-14  
Diarienummer 

1.1.1.2-2022-23581 

 Regeringen 

Justitiedepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 
2023 
Härmed redovisas regeringens uppdrag (Ändring av regleringsbrev 

Ju2022/03278) till Migrationsverket att föreslå det antal nyanlända som ska 

omfattas av anvisningar till kommuner under 2023 och dess fördelning på 

länsnivå. 

 

Län Andel av 

riket 

Antal 

Stockholms län 25,2 830 

Uppsala län 3,1 103 

Södermanlands län 1,2 39 

Östergötlands län 4,6 151 

Jönköpings län 3,5 116 

Kronobergs län 0,7 24 

Kalmar län 3,2 106 

Gotlands län 1,1 37 

Blekinge län 1,4 45 

Skåne län 11,6 383 

Hallands län 4,8 160 

Västra Götalands län 16,3 537 

Värmlands län 3,2 106 

Örebro län 2,6 85 

Västmanlands län 1,3 43 

Dalarnas län 3,4 113 

Gävleborgs län 1,6 53 

Västernorrlands län 1,7 55 

Jämtlands län 1,7 57 

Västerbottens län 3,8 127 

Norrbottens län 3,9 130 

Totalt * 100,0 %            3 300         

 

* 99,9 procent om man summerar de 21 länen i tabellen. Med fler decimaler 

blir totalen 100 procent. 
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Förslaget grundas på Migrationsverkets preliminära prognos från november 

2022 och har tagits fram efter inhämtande och beaktande av synpunkter från 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner. 

En mer detaljerad redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har 

tillämpats återfinns i bilaga. 

 

 

 

 

Mikael Ribbenvik 

 

 

 
Bilaga 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023, 

2022-11-14 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

 

Nytt förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2023 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyan-

lända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade 

kommuntal, enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning. 

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om 

länstal och gällande kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (2016:38), (bosättningslagen).  

Nya läns- och kommuntal 

Enligt regeringens budgetproposition ska 2023 års mottagande av kvotflyk-

tingar minska från 5000 till 900 personer. Därför har regeringen gett Migrat-

ionsverket i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på länstal för hur många ny-

anlända varje län ska ta emot på anvisning enligt bosättningslagen.  

Enligt länstalsförslaget ska sammanlagt 537 nyanlända anvisas till Västra 

Götalands län under 2023. 

Förslaget till kommuntal för 2023 som Länsstyrelsen delade med länets 

kommuner den 15 augusti behöver därför revideras. Länsstyrelsen har tagit 

fram ett nytt förslag till kommuntal utifrån länstalsförslaget. Förslaget till 

kommuntal finns i bilaga 1.  

Tidsramar och omfördelning av kommuntal 

Till följd av det minskade länstalet för 2023 fördröjs Länsstyrelsens kom-

muntalsbeslut. Inför beslutet vill Länsstyrelsen åter öppna möjligheten för 

länets kommuner att påverka sitt mottagande genom frivilliga omfördel-

ningar av kommuntalen. 

Fram till och med 6 december har länets kommuner möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan 

kommuner, genom att mejla till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara för-

ankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner. Omfördel-

ningar sker på frivillig basis. Kommuner som ej önskar påverka sitt kom-

muntal behöver ej meddela Länsstyrelsen detta.  

Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om kommuntalen den 12 december, 

efter att regeringen beslutat länstalen. 

Information  

Länsstyrelsen vill också informera om möjligheten att omfördela kommun-

talen under 2023. Ifall kommuner saknar möjlighet att förankra och besluta 

omfördelningar innan deadlinen den 6 december, går det alltså att inkomma 

med beslut om omfördelningar senare. Länsstyrelsen kan då besluta om re-

videringar av kommuntalen efter årsskiftet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef Enheten för integrationsfrågor 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

  

94



 

 2022-11-14 Dnr. 851-29937-2022  

Sida 

3(4) 

 

Bilaga 1: Förslag till kommuntal för 2023 i Västra Götaland 

Kommun 
Förslag till kom-

muntal 

Ale 19 

Alingsås 19 

Bengtsfors 0 

Bollebygd 8 

Borås 10 

Dals-Ed 3 

Essunga 2 

Falköping 0 

Färgelanda 2 

Grästorp 2 

Gullspång 1 

Göteborg 82 

Götene 10 

Herrljunga 4 

Hjo 6 

Härryda 34 

Karlsborg 2 

Kungälv 37 

Lerum 31 

Lidköping 20 

Lilla Edet 4 

Lysekil 1 

Mariestad 13 

Mark 21 

Mellerud 0 

Munkedal 0 

Mölndal 37 

Orust 13 

Partille 11 

Skara 6 

Skövde 21 

Sotenäs 5 

Stenungsund 19 

Strömstad 3 

Svenljunga 3 

Tanum 9 
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Tibro 1 

Tidaholm 6 

Tjörn 15 

Tranemo 4 

Trollhättan 1 

Töreboda 0 

Uddevalla 7 

Ulricehamn 10 

Vara 11 

Vårgårda 7 

Vänersborg 2 

Åmål 3 

Öckerö 12 

 

Förslaget till kommuntal för 2023 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell 

för länstalen.  

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för 

nyanlända personer år 2023, enligt Migrationsverkets prognos från november 2022.   

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande-

statistiska underlag: 

• Befolkningsstorlek per 2021-12-31 

• Arbetsmarknad årsstatistik 2019 – 2021 

• Asylmottagande perioden 2021-04-01 – 2022-03-31  

• Självbosättning perioden 2019-04-01 – 2022-03-31  

 

Mottagandet fördelas utifrån statistik över kommunernas arbetsmarknad och asyl-

mottagande. Statistiken är viktad för kommunernas befolkningsstorlek. Mottagan-

det justeras också utifrån mottagandet av självbosatta nyanlända så att kommuner 

med stor självbosättning de senaste tre åren får minskningar i sitt kommuntal.1  

 

1 För med information om fördelningsmodellen, se dokumentet 
 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 

96



97



98



99



100



101



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/3 

2022-12-05 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Anmälningsärenden 2022-12-13 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om anmälningsärenden: 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 2530-22 

Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 5367-22 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-12-13”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-12-05 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/4 

2022-12-05 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om delegationsbeslut 2022-12-13 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Vid nämndens sammanträde 2022-11-22 beslutade nämnden hänskjuta frågan om redovisning av 
delegationsbeslut till december månads sammanträde då underlaget inte hade skickats ut. Nu 
redovisas därför delegationsbeslut för både oktober och november. 

Besluten från Tillståndsenheten i Lidköping fattade i oktober inkom till förvaltningen först efter att 
kallelsen till nämndens sammanträde i november redan hade skickats ut. 

Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-10-01 – 2022-11-30 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-10-01 – 2022-11-30 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-10-01 – 
2022-11-30 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-10-01 
– 2022-11-30 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om 
tillfälligt 
serveringstillstånd 
i slutet sällskap 

Malin Lindholm 
Alkohol- och 
tobakshandläggare 

6.6.2 2022-10-13 TIS-2022-556 

Beslut om 
tillfälligt 
serveringstillstånd 
i slutet sällskap 

Malin Lindholm 
Alkohol- och 
tobakshandläggare 

6.6.2 2022-10-28 TIS-2022-574 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-12-13”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-12-05. 
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