
 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Kallelse Social- och omvårdnadsnämnden 
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6 Information från socialchef 2022/1 
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10 Beslut om upplåtande av lokal till Migrationsverket 2022/59 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 39 Beslut om månadsrapport för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari – februari år 
2022 
SON 2022/21 

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

månadsrapport och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport efter februari 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

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

månadsrapport och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”månadsrapport februari 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-03-03 
✓ Månadsrapport februari 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/21 

2022-03-03 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - månadsrapport februari 2022 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport. 

Ärendet 
Månadsrapport efter februari 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”månadsrapport februari 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-03-03 
✓ Månadsrapport februari 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

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

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. 

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

2022. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter februari 2022 är ett överskott mot 

budget 0,7 miljoner kronor. 

Nämndens medel för oförutsedda behov har inte behövt nyttjas under perioden 

januari-februari 2022. 
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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 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått föreläggande från Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg(SMS) om förbättrat brandskydd på Solvik 30. Fastigheten behöver 

kompletteras med sprinkler i boenderummen samt att byggnadens brandceller behöver 

förstärkas. Åtgärderna innebär omfattande arbete med lokalerna och de kan då arbetet 

pågår inte användas som boende. Förvaltningen utreder vilka andra 

åtgärder/lokalförbättringar som kan vidtas samtidigt som brandskyddet åtgärdas. 

Bristerna behöver vara åtgärdade 2023-12-31. 
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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 – februari 2022 är 

ett överskott mot budget på 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,2 procent av 

periodens budget. 

Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är ett överskott mot budget 0,7 

miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,2 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

Nämndens medel för oförutsedda behov har inte behövt nyttjas under perioden januari 

2022. 

Jämfört med föregående prognos (januari 2022) har överskottet mot budget ökat med 

0,7 miljoner kronor. 

Förändringen beror i huvudsak på att prognosen från och med februari månad räknar 

med kostnader för externa vårdplaceringar. Kostnad för externa vårdplaceringar av 

barn och unga är efter februari månad lägre än vad som budgeterats för helåret. 

Prognos för kostnad för vårdplaceringar uppdateras månadsvis och justeras då beslut 

om nya placeringar fattats. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
322,9 322,2           

Budgetr 322,9 322,9           
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am 

Avvikelse 

(mnkr) 
0,0 0,7           

Avvikelse 

(%) 
0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 -

 2022-02-28 

2022-01-01 -

 2022-02-28 
 

2021-01-01 -

 2021-02-28 

Verksamhetens intäkter 7 296 6 990 306 7 137 

Verksamhetens kostnader -63 414 -63 237 -177 -63 644 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-56 118 -56 247 129 -56 507 

Budgetram 56 247 56 247 0 55 281 

Nämndens avvikelse 129 0 129 -1 226 

Preliminärt utfall efter februari 2022 är ett överskott på 0,1 miljoner kronor. 

Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• Nämndens medel för oförutsett har inte behövt nyttjas under perioden januari-

februari 2022. Nämnden har avsatt 3,0 miljoner kronor till medel för oförutsett 

år 2022. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 41 937 41 937 0 58 348 

Verksamhetens kostnader -364 178 -364 828 650 -368 122 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -322 241 -322 891 650 -309 774 

Budgetram 322 891 322 891 0 315 167 

Nämndens avvikelse 650 0 650 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 föregås av framtagande av en långsiktig plan för äldreomsorgens 
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lokaler i Tidaholms kommun. 

  

Åtgärdsplan 

Nämndens helårsprognos februari 2022 har en positiv avvikelse. Det föreligger inte 

något behov av åtgärder för att nå en budget i balans. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 
progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

4.3 Investeringar 

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

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Social- och 

omvårdnadsnämnden 

900

19 
 500  500 500 0 

Verksamhetssystem 
931

08 
 5 000  5 000 5 000 0 

Summa   5 500  5 500 5 500 0 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-02-

28 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 465 493 514 

- Kvinnor 421 455 474 

- Män 44 38 40 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
90,5 92,3 92,2 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
9,5 7,7 7,8 

    

Antal årsarbetare 446,3 470,5 490,1 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

96,0 95,4 95,4 

Sjukfrånvaro (%) 11,1 8,6 6,5 

Antal anställda har minskat. Minskningen jämfört med år 2021 beror på stängning av 

HVB Ariel samt att personal på Midgård kök från januari 2022 tillhör måltidsenheten 

som hör till samhällsbyggnadsnämnden. 

Andelen män i förvaltningen har ökat från 7,7 till 9,5 procent. 

Sjukfrånvaron har varit hög under februari. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 40 Information om utredning Lindängens lokaler 
SON 2022/23 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden beslutar om intagningsstopp på 

Solvik från och med 31 mars med tanke på kommande renoveringar samt att Lindängen 
förbereds för att öppnas när det finns underlag för en avdelning. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2022-01-25 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
hur Lindängens lokaler kan nyttjas bäst och att utredningen presenteras vid nämndens 
sammanträde i mars. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att när en tidsplan för 

brandskyddsåtgärder på fastigheten Solvik 30 presenterats så införs ett intagningsstopp på 
Solvik äldreboende och Lindängens äldreboende öppnar. 

- Ordföranden föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta om intagningsstopp på 
Solvik från och med 31 mars med tanke på kommande renoveringar samt att Lindängen 
förbereds för att öppnas när det finns underlag för en avdelning. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att arbetsutskottet beslutat enligt ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Utredning avseende nyttjande av Lindängens lokaler”, tf socialchef Pema 

Malmgren, 2022-03-01. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/10, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen 

om utredning avseende nyttjande av Lindängens lokaler”, 2022-01-25. 

Reservation 
Anna Zöögling (S) och Ingvar Jansson (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Med hänvisning till vårt initiativärende idag att erbjuda Migrationsverket möjlighet att omgående 
använda Lindängen som flyktingboende reserverar vi oss emot att detta tas i bruk som 
äldreboende under tiden Solvik byggs om.” 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/23 

2022-02-28 social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, tf socialchef 

Tjänsteskrivelse utredning avseende nyttjande av 
Lindängens lokaler 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att när en tidsplan för brandskyddsåtgärder på 
fastigheten Solvik 30 presenterats så införs ett intagningsstopp på Solvik äldreboende och 
Lindängens äldreboende öppnar. 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2022-01-25 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
hur Lindängens lokaler kan nyttjas bäst och att utredningen presenteras vid nämndens 
sammanträde i mars. 

Utredning 
Lindängens äldreboende är ett småskaligt boende från 1950-talet och omfattar tre avdelningar om 
totalt 24 lägenheter (7+6+11). Ett av boenderummen går inte att utnyttja på grund av dålig lukt 
som inte går att åtgärda. Lindängen stängdes våren 2021, 14 av platserna flyttades till en avdelning 
på Solvik äldreboende. Vid en folkomröstning 5 september 2021 klargjordes att medborgarna vill 
att det även i fortsättningen skall bedrivas äldreomsorg på Lindängens äldreboende. 

Nämnden har under år 2019 – 2021 genomfört stora anpassningar i verksamheterna för att nå en 
budget i balans. Antalet platser på särskilt boende har minskats. Skillnaden i andel boende jämfört 
med andra kommuner för år 2021 har minskat något. Skillnaden uppskattas vara ca 0,7 procent år 
2021. Mätt i antal platser är skillnaden 23 platser. Tidaholms kommun kommer jämfört med andra 
kommuner även fortsättningsvis att ha en hög andel invånare i särskilda boendeformer.  

Ekonomiska förutsättningar: Budgeten för år 2022 är i enlighet med ambitionerna i 
kommunfullmäktiges strategiska plan och budget. Kommunfullmäktige har beslutat om extra medel 
till social- och omvårdnadsnämnden år 2022 som skall; täcka kostnader i samband med återgång 
och drift av Lindängens äldreboende, införande av demensboende, fortsatt implementering av 
heltidsprojektet samt fortsatt tidiga insatser med projekt Samkraft i samarbete med Barn- och 
utbildningsnämnden. 

När Lindängens äldreboende öppnas för inflyttning med ambitionen att alla 23 platser används 
som särskilt boende måste lika många platser stängas i centrala tätorten, då antalet platser totalt 
sett i kommunen inte bör ökas. 
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Ändrade förutsättningar för ett återöppnande av Lindängen är ett tillsynsbeslut 2022-02-15 från 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg för fastigheten Solvik 30 och innebär att fastighetsägaren ska 
vidta åtgärder mot brister i brandskyddet senast 2023-12-31. 

Beslutet innebär att boendet på Solvik äldreboende behöver evakueras i etapper för att kunna 
genomföra åtgärder i enlighet med tillsynsbeslutet. Då uppstår behov av att minska antalet platser 
på Solvik äldreboende och istället kunna erbjuda andra platser. 

När en tidsplan för brandskyddsåtgärder på fastigheten Solvik 30 presenterats kan ett 
intagningsstopp på Solvik äldreboende införas och Lindängens äldreboende öppnas. Detta för att 
minska antalet flyttar mellan olika boenden. Detta blir en mjuk övergång som under en period 
kommer att medföra ökade personalkostnader när boendena är igång parallellt både på Solvik och 
Lindängen. 

Barnrättsbedömning 
Beslutet bedöms inte i direkt mening beröra barn 

Utredningens slutsatser 
Flytt av platserna från Lindängens äldreboende är en av de anpassningar som nämnden genomfört 
för att nå en budget i balans. En återgång till drift av Lindängens äldreboende innebär att nämnden 
behöver göra omprioriteringar i verksamheten för att nå en budget i balans. Antal platser på andra 
äldreboenden i kommunen behöver minskas. 

Bedömningen är att bästa sättet att nyttja Lindängens äldreboende är att flytta platser från Solvik 
äldreboende och minska antalet platser och samtidigt öppna Lindängen äldreboende för att öka 
antalet platser. Detta innebär att det totala antalet platser blir oförändrat. 

Tillsynsbeslutet angående brandskydd på Solvik 30 innebär ett behov av att evakuera avdelningar 
för att genomföra åtgärder. Förvaltningen föreslår att när en tidsplan för brandskyddsåtgärder på 
fastigheten Solvik 30 presenterats så införs ett intagningsstopp på Solvik äldreboende och 
Lindängens äldreboende öppnar. 

En tid med parallella boenden kommer att innebära ökade personalkostnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Utredning avseende nyttjande av Lindängens lokaler”, tf socialchef Pema 

Malmgren, 2022-03-01. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/10, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen 

om utredning avseende nyttjande av Lindängens lokaler”, 2022-01-25. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-01-25 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 Beslut om uppdrag till förvaltningen om 
utredning avseende nyttjande av Lindängens lokaler 
SON 2022/23 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 

Lindängens lokaler kan nyttjas bäst och att utredningen presenteras vid nämndens 
sammanträde i mars. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om dialog mellan samhällsbyggnadsnämndens och social- och 
omvårdnadsnämndens presidier med anledning av renovering av brandskyddet på Solviks 
äldreboende och planering för hur arbetet kan utföras. Ordförande informerar om att man 
kommer avvakta fortsatt besked från samhällsbyggnad. 

Med anledning av detta aktualiseras frågan hur Lindängens lokaler kan användas under tiden som 
lokalfrågan kring kommunens boenden utreds vidare. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 

Lindängens lokaler kan nyttjas bäst och att utredningen presenteras vid nämndens 
sammanträde i mars. 

- Ingvar Jansson (S) föreslår nämnden besluta att inte fatta något nytt beslut med hänvisning 
till nämndens tidigare fattade beslut § 2021/102, ”Information om utredning av 
demensboende”, 2021-11-23. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden inte är enig och att frågan därför skall avgöras genom omröstning. 

Nämnden godkänner följande propositionsordning 

JA: 
Bifall till Anderssons förslag. 

NEJ: 
Bifall till Janssons förslag. 

Omröstningen utfaller enligt följande: 
JA: 6 
NEJ: 5 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-01-25 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Följande röstar JA: Peter Friberg (M), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta 
Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD) 

Följande röstar NEJ: 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) 

Beslutsunderlag 
 - 

Reservation 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S) och Jonas Storm (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Patricia Axelsson (V) lämnar, tillsammans med Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda 
Boudin (S) och Nils Werner (S), in följande protokollsanteckning: 

”Ersättare för V+S ställer sig bakom ledamöterna i S reservation ang att starta en separat 
utredning ang Lindängen istället för att få med den i en helhetsutredning som det redan är beslutat 
om. 
 
Beslutet som är taget ökar arbetsbelastningen på en redan ansträngd förvaltningen under rådande 
omständigheter.” 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 41 Beslut om yttrande angående förslag till 
revidering av riktlinje för internhyresmodell 
SON 2022/6 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att avge yttrandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-04-10. 

Social- och omvårdnadsnämnden önskar få ett klargörande kring beslutsordningen och 
delegationsordningar vid nya och förändrade lokalbehov vad gäller förhyrning av interna och 
externa lokaler. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att avge yttrandet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande om reviderad riktlinje internhyresmodellen”, tf socialchef 

Pema Malmgren, 2022-03-01. 
 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2021/188, ”Begäran om yttrande angående förslag till 

revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Reviderad riktlinje internhyresmodell 

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

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/6 

2022-03-01 social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, tf socialchef 

Tjänsteskrivelse yttrande om reviderad riktlinje 
internhyresmodellen 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge yttrandet. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-04-10. 

Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att med den reviderade riktlinjen finns bra möjligheter att vidare 
utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt fastighetsbestånd. 

1. Ett utökat fokus på helhetssyn där samråd mellan verksamhetsnämnder och 
kommunstyrelsen föreslås som en ledande princip kring hur man på ett strategiskt sätt 
hanterar fastighetsfrågor. 

2. En princip som på ett bra sätt balanserar effektivitet i lokalutnyttjandet med detaljerade 
uppdelningar av lokalytor.  

3. Hitta rätt i principerna om verksamheters möjlighet att vidare hyra ut sina internt ”hyrda” 
lokaler nås ett bra lokalnyttjande. 

4. Skapa förhållanden kring ”tider” som gynnar flexibilitet och effektivisering. 
 

I riktlinje internhyresmodellen har vissa saker förtydligats och förbättrats. Till exempel har man 
under principer på ett bra sätt förtydligat vad som ingår i självkostnadshyra. En beskrivning av 
hantering av inhyrda externa lokaler finns också.  

Principerna borde även beskriva hur fastighetsenheten och verksamheten agerar när ett nytt eller 
förändrat lokalbehov uppstår och ny förhyrning ska ske på samma sätt som vid upphörande av 
hyra. Det vore önskvärt med en tydligare beskrivning av beslutsgången vid inhyrda externa eller 
interna lokaler. 
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Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 

Utredningens slutsatser 
Social- och omvårdnadsnämnden önskar få ett klargörande kring beslutsordningen och 
delegationsordningar vid nya och förändrade lokalbehov vad gäller förhyrning av interna och 
externa lokaler. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande om reviderad riktlinje internhyresmodellen”, tf socialchef 

Pema Malmgren, 2022-03-01. 
 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2021/188, ”Begäran om yttrande angående förslag till 

revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Reviderad riktlinje internhyresmodell 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/401 

2022-01-07 Barn- och utbildningsnämnden, Social- och 
omvårdnadsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden 

Handläggare: Anna Eklund, Kanslichef 

Begäran om yttrande angående förslag till 
revidering av riktlinje för internhyresmodell 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-04-10. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 188/2021”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, 2021-12-16�  
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-16 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/403 

§ 188 Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
revidera riktlinjen för internhyresmodell enligt upprättat förslag efter 
erforderlig remiss till övriga verksamhetsnämnder. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En riktlinje för hur hanteringen av lokalkostnader skall ske inom Tidaholms 
kommun togs fram 2017 i form av en riktlinje för internhyresmodell. I 
beslutsunderlag framgår att riktlinjen bör utvärderas och revideras inom ett 
antal år. Samhällsbyggnadsnämnden har via tidigare initiativ och beslut 
föreslagit att en revidering nu är lämplig att genomföra. Utifrån det föreslås en 
reviderad riktlinje. 
 
Nämnden anser att huvudsyftet med införandet av internhyresmodellen 
uppfyllts, men att en revidering krävs då vissa oönskade effekter skapas av 
modellens utformning idag. 
 
Nämnden anser att med den reviderade riktlinjen finns bra möjligheter att 
vidare utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt fastighetsbestånd och 
vill framhålla att det krävs en fortsatt god dialog mellan nämnder och 
förvaltningar och en bra helhetssyn för att nå riktlinjens nya målsättningar. 
 
Den föreslagna revideringen bedöms besvara det uppdrag som nämnden gav 
förvaltningen enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut § 122/2020 ”Beslut 
om analys av internhyressystemet”. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinjen för internhyresmodell 
enligt upprättat förslag efter erforderlig remiss till övriga 
verksamhetsnämnder. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 124/2021 ”Beslut 

om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2021-12-02. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
✓ Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 122/2020 ”Beslut om analys av 

internhyressystemet”, 2020-10-01. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 115/2017 ”Beslut om att införa 

internhyror”, 2017-06-07. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-03 
 
Ärendenummer 
2021/403 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Johan Elgh     
0502-60 60 85 
johan.elgh@tidaholm.se 
 
 
Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden initierar revideringar av riktlinje för 
internhyresmodell i Tidaholms kommun 
 
Beslutsunderlag 
✓ Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 115/2017 ”Beslut om att införa 

internhyror”, 2017-06-07. 
 
Utredning 
En riktlinje för hur hanteringen av lokalkostnader skall ske inom Tidaholms 
kommun togs fram 2017. I beslutsunderlag framgår att riktlinjen är ett första 
steg och att den lämpligen utvärderas och revideras inom ett antal år. 
Samhällsbyggnadsnämnden har via tidigare initiativ och beslut föreslagit att en 
revidering nu är lämplig att genomföra. Utifrån det föreslår nämnden för 
kommunstyrelsen en reviderad riktlinje. 
 
I tidigare utgåva av riktlinjen framgår vilket syfte med dokumentet som fanns 
då det skapades. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att huvudsyftet med införandet av 
internhyresmodellen uppfyllts, men att en revidering krävs då vissa oönskade 
effekter skapas av modellens utformning idag. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att med den reviderade riktlinjen finns bra 
möjligheter att vidare utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt 
fastighetsbestånd. 
 
Nämnden vill lyfta fram följande områden där analysen av befintlig riktlinje ger 
att en förändring lämpligen sker och varför: 
 

1. Ett utökat fokus på helhetssyn där samråd mellan 
verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen föreslås som en ledande 
princip kring hur man på ett strategiskt sätt hanterar fastighetsfrågor. 
Det uppkommer ofta kommunövergripande frågor i lokalfrågor. 
Exempelvis kan inte en nämnd enskilt besluta sig för att gå ur en lokal 
utan att en övergripande analys om hur lokalen/byggnaden/fastigheten 
lämpligen nyttjas ur ett totalt kommunal perspektiv. Vissa fastigheter 
kan det finnas ett övergripande behov av att bibehålla i kommunal ägo 
varpå en enskild nämnds verksamhet är den bästa nyttjaren av 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

lokalen. Ett beslut som politiska nivåer som kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige kan behöva ta. Genom att tydliggöra dessa 
perspektiv i riktlinjen samtidigt som ett förvaltningsövergripande forum 
nyttjas nås syftet såväl i enskild nämnds effektiviseringsarbete så som 
kommunövergripande perspektiv. 

2. En princip som på ett bra sätt balanserar effektivitet i lokalutnyttjandet 
med detaljerade uppdelningar av lokalytor. Ambitionen är att fortsätta 
med att en verksamhetsnämnd äger och bär sina lokalkostnader men 
utan att skapa ett upplägg som ger onödiga administrativa bördor och 
kommersiella avtalsförhållanden inom samma juridiska enhet. Genom 
att införa en princip där man kan dela upp lokaler, dock ej utan kvm-
mätning bör denna balans uppnås. 

3. Hitta rätt i principerna kring när en ”tredje part” (i praktiken ”andra 
part”) nyttjar lokalerna. Genom att införa en tydlig skrivning om 
verksamheters möjlighet att vidare hyra ut sina internt ”hyrda” lokaler 
nås ett bra lokalnyttjande. 

4. Skapa förhållanden kring ”tider” som gynnar flexibilitet och 
effektivisering samtidigt som rätt incitament uppkommer inom 
respektive verksamhetsnämnds profession. Genom att införa nya 
upphörandetids-principer binder man inte upp lokalnyttjandet för länge 
samtidigt som tillräckligt med tid för eventuella omställningsprocesser 
medges. 

 
Nämnden har antagit verksamhetsmålet ”Ändamålsenliga lokallösningar som 
svarar mot framtidens kommunala verksamheter och dess behov”, och ser att 
riktlinjen blir ett bra verktyg i att nå målet. 
 
Nämnden framhåller att det krävs en fortsatt god dialog mellan nämnder och 
förvaltningar och en bra helhetssyn för att nå riktlinjens nya målsättningar. 
 
Förslaget om uppdaterad riktlinje har tagits fram i samråd mellan 
förvaltningschefer och ekonomichef. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn, då styrdokumentet endast 
hanterar ekonomiska fördelningar vad gäller exempelvis kommunala lokaler 
som nyttjas för skolverksamhet, och inte lokalernas beskaffenhet. 
 
Förslag till beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
revidera riktlinjen för internhyresmodell enligt upprättat förslag efter 
erforderlig remiss till övriga verksamhetsnämnder. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Bakgrund  
Tidaholms kommun införde internhyror 1992 men dessa togs bort fr o m 1997. 
Anledningen till att internhyrorna avvecklades var framförallt att hyresdiskus-
sioner tog mycken tid samt att metoden för beräkning av kapitalkostnaderna 
vid denna tid (real annuitetsmetod) bidrog att hyrorna ökade succesivt samti-
digt med anpassningsbeting för verksamheterna under en kraftig lågkonjunk-
tur. 
 
Uppdraget är nu att hitta en internhyresmetod som hållbar över tid. 
 
Ett avgörande antagande för utredningen är att Tidaholms kommun är kvar 
som ägare till sina lokaler. Andra lösningar förekommer i kommunsverige men 
då är det inte i formen av internhyresmodell. 
 
Övergripande syfte  
Övergripande syfte är att ta fram en internhyresprissättning som är enkel och 
målinriktad. Den ska även vara ej för administrativt betungande. 
 
Syfte 
Internhyran syftar till: 

- Fördela lokalkostnader på verksamheterna och som innebär en ökad 
kostnadsmedvetenhet i verksamheten, dvs uppnå en god hushållning 
med lokaler och därmed öka resurserna för kommunens kärnverksam-
heter. Internhyra skall utgöra en del av nämndernas kommunbidrag. 

- beskriva lokalkostnaderna så att det underlättar för verksamheten att 
väga kostnaderna för lokaler mot nyttan för verksamheten.  

- Säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas 
värde bevaras samt att kommunen maximerar långsiktigt värde. 

- Säkerställa en god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyres-
gäster 

- Skapa en modell där även den totala kostnaden för kommunens fastig-
hetsbestånd över tid hanteras, inklusive fastigheter som kommunen vill 
eller måste fortsatt äga av andra skäl än direkt kopplade till kärnverk-
samheten. 

 
 

 
Riktlinjer 
Internhyresmodell 
 
Principer 

• De objekt som ingår i internhyresmodellen benämns Internhyresenhet 
(del av fastighetsenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen) och 
innehåller primärt de av kommunen ägda verksamhetslokalerna. Krä-
ver kommunbidragsväxling. Se bilaga. Objekten som ingår i internhy-
resmodellen är de som ägs av kommunen och nyttjas av kommunal 
verksamhet. Objekten ska redovisas i en separat enhet.   
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• Självkostnadshyra (faktiska kostnader för respektive objekt) ska gälla 
som huvudregel för hyressättning för varje byggnad. Samtliga kostna-
der för ett objekt omfattas så som driftskostnader (el, värme, vatten, 
sop, försäkringar, skatt mm), fastighetsskötsel och lokalvård, underhåll, 
kapitalkostnader (avskrivning och intern ränta). 
 

• Inhyrda externa verksamhetslokaler hanteras (budgeteras och vidare-
faktureras) av fastighetsenheten med de villkor som är angivna i re-
spektive hyresavtal. Dessa kostnader bekostas av respektive verksam-
het idag. Kräver ingen kommunbidragsväxling. 

• Om det är administrativt hanterbart, ekonomiskt fördelaktigt och ratio-
nellt att dela på internhyran för ett objekt mellan två verksamhetsnämn-
der kan detta genomföras efter samråd. Nyttjandegraden av lokalen 
skall återspeglas i en schematisk uppdelning av lokalen (25,50,75%). 
Samma princip ger således att del av objekt kan hyras ut externt.  

• En strategi för kommunens fastigheter lägger en grund för framtida 
nyttjande av kommunala fastigheter  

 
Hyreshantering 

• Internhyran sätts utifrån föregående års utfall och räknas sedan upp 
med ett generellt index, motsvarande indexuppräkningen som är fast-
ställd i strategisk plan och budget. Senast juni varje år efter verksam-
hetsåret görs en avstämning av internhyran. 

• Vart 3:e år sker en översyn av internhyran per fastighet som bygger på 
utfall de senaste tre åren. Uppdateringen sker i samband med beslut 
av strategisk plan och budget. 

• Internhyran kan justeras under innevarande år för större förändringar. 
Detta gäller vid till exempel aktiveringar av större investeringar som 
skett i objektet under året.  

• Bashyran utgörs av budgeterade kostnader 2016 korrigerade med ka-
pitalkostnader enligt utfall/bokslut. Korrigering har även skett för helår-
seffekt för vissa lokalobjekt (t ex ny förskola Helliden). Se bilaga beräk-
ning av bashyra för respektive internhyresobjekt. 

• Årlig höjning av hyresbeloppen sker med samma procentsats som för 
övriga kostnader i budgetarbetet. 

• Internhyreskontrakt skrivs för respektive objekt. Hyresavier hanteras i 
Agresso affärssystem med avisering varje månad via automatik. 

• Senast mars varje år efter verksamhetsåret görs en avstämning av in-
ternhyresmodellen. 

• I det fall uthyrning till en extern part är del av en nämnds naturliga verk-
samhet har hyresgäst rätt att vidare upplåta lokaler. Exempelvis uthyr-
ning till föreningar, nyttjande av samlingssalar, aulor. Samråd med hy-
resvärd skall ske i det fall juridiska hyresavtalsförhållanden för lokaler 
uppstår.  

 
 
Hyresförändringar 
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• Hyrestiden ska vara 3 år med 9 månaders uppsägning. Avtalet skrivs 

så att sluttiden inträffar vid årsskifte, detta för att vi då vet vilka lokaler 
som eventuellt blir vakanta inför budgetarbetet kommande år. 

• Hyrestiden är löpande med uppsägningstid som bestäms av hyresvärd 
och hyresgäst i samråd. Ambitionen är att upphörandetiden skall vara i 
storleksordningen 12 månader. Om hyresgäst vill lämna lokalen sker 
samråd med hyresvärd i syfte att hitta ändamål för objektet. Till exem-
pel försäljning, rivning, eller nyttjande av annan hyresgäst, intern som 
extern. 

- Förändringar inom internhyresverksamheten samråds och planeras i 
ett förvaltningsövergripande beredningsform bestående av kommundi-
rektör, förvaltningschefer och ekonomichef. Ekonomiska principer un-
der upphörandetiden fastslås i beredningsforumet. Forumet rapporterar 
till Kommunstyrelsen. 
 

• Del av byggnad ska kunna sägas upp om den är klar avskiljbar från öv-
riga lokaler och att man då kan hyra ut den delen till annan verksamhet 
eller extern intressent. 

• Vakanta lokaler läggs i en lokalbank under fastighetsenheten (Out-
hyrda lokaler). 
 

 
Underhåll och investeringar 

• Investeringar för att upprätthålla fastighetens värde sker kontinuerligt 
och internhyran anpassas därefter. 

• Omfattande underhållsinvesteringar och rena verksamhetsinveste-
ringar som innebär påtagligt högre driftkostnader beslutas även av 
verksamhetsnämnden. 

• Planerade underhållsarbeten ska inte medföra ökad hyra, regleras 
inom kapitalkostnaderna över åren. 

• Av verksamheterna beställda arbeten som de anser behövs för att be-
driva verksamheten effektivare eller på annat sätt, utförs av fastighet-
senheten efter tilläggsavtal och godkänd tilläggshyra till bashyra. 

• Vid (större) investeringar skall när beslut tas om investeringsbelopp för 
en lokalinvestering samtidigt beslutas om internhyran. Fastighetsenhe-
ten skriver nytt hyresavtal med brukaren. 

 
Hyrans delar 

• Driftskostnader (el, värme, vatten, sop, försäkringar mm mm) 
• Fastighetskötsel och lokalvård 
• Driftunderhåll  
• Kapitalkostnader (Avskrivning och intern ränta) 

 
Kontrakt Dokument 

•  upprättas för varje internhyresobjekt med ytor enligt planritning tillhö-
rande kontraktet.  
Tillhörande bilagor: 
Följande dokument upprättas per verksamhetsnämnd. Utöver dessa 
gäller bilagor till denna riktlinje. 
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• En planritning innefattande varje objekts fördelning av ytor på en över-
gripande nivå. 

• En sammanställning av lokaler per verksamhetsnämnd. 
• Eventuella avsteg från generell gränsdragningslista. 

 
Organisation 

• Internhyresenheten skall vara skall vara en avskild enhet under Tek-
nisk förvaltning och hanteras som en egen resultatenhet. 

• Tekniska nämnden skall utse en ansvarig för Internhyresenheten (HV) 
• Varje nämnd skall samordna sina lokalfrågor till en ansvarig person 

(HG) 
• Eventuella internhyrestvister medlas via Kommunledningsförvalt-

ningen. 
• Vem beslutar om vad?? 

 
Bilagor: 
Bil 1 - Internhyreskontrakt 
Bil 1 - Allmänna villkor för Lokaler 
Bil 2 - Gränsdragningslista – Vem ansvarar för vad i våra fastigheter 
Bil 4 - Förteckning lokalobjekt fördelad på respektive nämnd för Internhyres- 
          enheten, inklusive Bashyra uppräknad till Budget 2018 års prisnivå 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-08 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 42 Information om ej verkställda gynnande beslut 
tredje och fjärde kvartalet 2021 
SON 2021/120 

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

ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021 till handlingarna samt att överlämna 
densamma till kommunfullmäktige för information 

Sammanfattning av ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap 
§ 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller 
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte 
verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon är berättigad till kan 
kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift 

Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 
Fem beslut om dagverksamhet, SOL Äldreomsorg är fortfarande inte verkställda med den 
omfattning som de tidigare beviljats. 

Två beslut inom LSS har avslutats utan att verkställas med anledning av att man avsagt sig insatsen 
samt flyttat från kommunen. 

Två beslut om daglig verksamhet LSS har inte kunnat verkställas på grund av platsbrist på daglig 
verksamhet Personerna har väntat sedan september 2021. 
Ett beslut om bostad med särskild service, LSS har inte kunnat verkställas på grund av platsbrist 
personen har väntat sedan juni månad 2021. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att lägga rapporten om ej 

verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021 till handlingarna samt att överlämna 
densamma till kommunfullmäktige för information 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-08 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje och fjärde 

kvartalet 2021”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-03-01. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2021/120 

2022-03-01 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om ej verkställda gynnande beslut 
tredje och fjärde kvartalet 2021 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 
beslut andra kvartalet 2021 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

Ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap 
§ 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller 
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte 
verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon är berättigad till kan 
kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift 

Utredning 
Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 
Fem beslut om dagverksamhet, SOL Äldreomsorg är fortfarande inte verkställda med den 
omfattning som de tidigare beviljats. 

Två beslut inom LSS har avslutats utan att verkställas med anledning av att man avsagt sig insatsen 
samt flyttat från kommunen. 

Två beslut om daglig verksamhet LSS har inte kunnat verkställas på grund av platsbrist på daglig 
verksamhet Personerna har väntat sedan september 2021. 
Ett beslut om bostad med särskild service, LSS har inte kunnat verkställas på grund av platsbrist 
personen har väntat sedan juni månad 2021. 

Barnrättsbedömning 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje och fjärde 

kvartalet 2021”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-03-01. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/50 

2022-03-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om statistikrapport 
IFO barn och unga 2021 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Förvaltningen har sammanställt statistikrapport gällande IFO barn och unga avseende året 2021. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör barn såtillvida att verksamheten som rapporten avser arbetar med barn, men 
informationen om rapporten i sig föranleder inte någon särskild barnrättsbedömning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om statistikrapport IFO barn och unga 2021”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-03-15. 
 Rapport - Statistik IFO barn och unga 2021, 2022-03-15. 
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unga 2021

1Flicka blåser såpbubblor

38



Ansvarig för dokumentet: Systemansvarig 

Foto:  

Statistik över totalt antal orosanmälningar 2021 .................................................................................................3 

Statistik över orosanmälningar unika individer 2021 ..........................................................................................3 

Statistik över utveckling orosanmälningar 2017-2021 ........................................................................................4 

Folkbokföringstal 2021 ...............................................................................................................................................5 

Procent av individer orosanmälningar 2021 ..........................................................................................................5 

Statistik över totalt antal inledda barnavårdsutredningar 2021 ........................................................................6 

Statistik över inledda barnavårdsutredningar unika individer 2021 .................................................................6 

Utredningsgrad 2021 ..................................................................................................................................................7 

Potentiella felkällor utredningsgrad .........................................................................................................................7 

Sammanställning av totalt antal anmälningar .....................................................................................................7 

Utredningsgrad i procent ......................................................................................................................................7 

 

  

39



Statistik över totalt antal 
orosanmälningar 2021 
Statistik över totalt antal orosanmälningar1 gällande barn under 2021 uppdelat på ålder och kön. 

 Flickor Pojkar Totalt 

0-6 år 70 126 196 

7-12 år 114 78 192 

13-17 år 135 84 219 

Alla 319 288 607 

 

Statistik över orosanmälningar unika 
individer 2021 
Statistik över antal individer som förekommer i orosanmälningar gällande barn under 2021 uppdelat 
på ålder och kön. 

 Flickor Pojkar Totalt 

0-6 år 29 44 73 

7-12 år 40 45 85 

13-17 år 60 51 111 

Alla 129 140 269 

  

 
1 Detta avser dels uttryckliga orosanmälningar enligt 14 kap 2 § SoL, men i vissa fall också andra handlingar från 
främst polismyndigheten med beteckningar som exempelvis ”underrättelse”. Dessa hanteras på samma sätt som 
orosanmälningar, men aktualiseringarna i verksamhetssystemet kategoriseras som ”på annat sätt” istället för 
som ”anmälan”. 
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Statistik över utveckling 
orosanmälningar 2017-2021 
Statistik över hur det totala antalet orosanmälningar2 har utvecklats under åren 2017-2021. 

 

  

 
2 Samtliga aktualiseringar gällande barn och unga kategoriserade som ”anmälan” och ”på annat sätt” under de 
aktuella åren. 

519 542 519

624 607

2017 2018 2019 2020 2021

Utveckling orosanmälningar 2017-2021
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Folkbokföringstal 2021 
Antal folkbokförda barn i Tidaholms kommun under 2021 uppdelat på ålder3 

 Antal 

0-6 år 993 

7-12 år 894 

13-17 år 834 

Alla 2 721 

 

Procent av individer 
orosanmälningar 2021 
Andel av det totala antalet barn som varit föremål för orosanmälningar under 2021 uppdelat på 
ålder.4 

 Andel 

0-6 år 7 % 

7-12 år 10 % 

13-17 år 13 % 

Alla 10 % 

  

 
3 Siffrorna baseras på antal individer folkbokförda i Tidaholms kommun i februari 2022 som är födda under åren 
2003-2021. 
4 Procenttalen beräknas på antal unika individer förekommande i orosanmälningar genom antalet individer 
förekommande i folkbokföringen. 
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Statistik över totalt antal inledda 
barnavårdsutredningar 2021 
Statistik över totalt antal inledda barnavårdsutredningar 2021 uppdelat på ålder och kön. 

 Flickor Pojkar Totalt 

0-6 år 22 40 62 

7-12 år 26 33 59 

13-17 år 42 24 66 

Alla 90 97 187 

 

Statistik över inledda 
barnavårdsutredningar unika 
individer 2021 
Statistik över antal individer för vilka utredning enligt 11 kap 1 § SoL har inletts under 2021. 

 Flickor Pojkar Totalt 

0-6 år 21 33 54 

7-12 år 23 28 51 

13-17 år 35 21 56 

Alla 79 82 161 
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Utredningsgrad 2021 
Sammanställning över hur det totala antalet anmälningar har hanterats. 

Antal utredningar 187 

Antal beslut om att inte inleda utredning 205 

Antal anmälningar som har knutits till 
pågående utredning eller insats 

215 

Totalt 607 

 

Utredningsgrad i procent. 

Utredningsgrad i förhållande till totalt 
antal anmälningar 

30,8 % 

Utredningsgrad i förhållande till 
anmälningar som inte har knutits till 
pågående utredning eller insats 

47,7 % 

 

Potentiella felkällor utredningsgrad 
Sammanställning av totalt antal anmälningar 
Eftersom anmälningar som leder till utredning och anmälningar som knyts till pågående ärende eller 
insats inte särskiljs i systemet räknas antal anmälningar som knyts till pågående utredning eller insats 
ut genom att subtrahera antalet beslut om att inte inleda utredning och antalet inledda utredningar 
från det totala antalet anmälningar enligt följande: 607-187-205=215).  

En potentiell felkälla är att ett antal inledda utredningar skulle kunna härröras till anmälningar som 
inkommit i slutet av 2020 (beslut om huruvida utredningar skall inledas ska fattas inom 14 dagar från 
det att anmälan inkommit). Antalet bedöms emellertid inte vara så stort att det påverkar resultatet i 
stor utsträckning. 

Utredningsgrad i procent 
Att räkna ut utredningsgraden genom att dividera antalet inledda utredningar med det totala antalet 
anmälningar (187 / 607 = 0,308) riskerar att bli missvisande då anmälningar avseende någon som har 
en pågående utredning eller insats till största de läggs till den utredningen eller insatsen. Detta 
medför att anmälningar som annars skulle leda till ett beslut om att inte inleda utredning hamnar i 
samma kategori (behandlade) som de anmälningar som leder till utredning. Därför görs även en 
uträkning av utredningsgraden med anmälningar som knutits till pågående utredning eller insats 
borträknade enligt följande:187/(607 – 215) = 0,477. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/49 

2022-03-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, tf socialchef 

Tjänsteskrivelse - årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram rapport avseende uppföljning av nämndens systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022”, tf socialchef 

Pema Malmgren, 2022-03-15. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Social- och omvårdnadsnämnd,  Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 2(22) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning......................................................................................... 3 

2 Sammanfattning ............................................................................ 4 

3 Arbetsskador och tillbud .............................................................. 5 

4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete ......................... 6 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete ................................... 6 
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5 Förbättrande åtgärder ............................................................... 22 
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Social- och omvårdnadsnämnd,  Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 3(22) 

1 Inledning 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra skall det förbättras. 

Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

april månad. 

Denna rapport avser perioden mars 2021 – mars 2022. 
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Social- och omvårdnadsnämnd,  Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 4(22) 

2 Sammanfattning 
Generellt så är bedömning utifrån svaren i checklistan att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ingår i social- och omvårdnadsförvaltningens verksamheter, men att 

det finns delar som kan förtydligas och rutiner som kan förbättras. Information om 

rutiner och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs har förbättrats. 

Sammanfattningsvis så fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen 

bra. De flesta enheter rapporterar att de känner till och efterlever de förskrifter och 

rutiner som finns. 

Alla enheter har inte genomfört enkäten vilket sannolikt beror på att det har varit 

svårt att genomföra samlingar med personal och hålla APT under vintern med 

anledning av den smittspridning av Covid 19 som varit i samhället. 

Vad gäller chefernas arbetsmiljö så framkommer att för de flesta så upplevs 

arbetsmiljöarbetet som tillräckligt bra. Värt att notera är att några upplever att det är 

otydligt vad som ska prioriteras vid hög arbetsbelastning, att antalet medarbetare är 

för högt, samt att det saknas tillräckligt med administrativt stöd. Ett förbättringsområde 

är även att förbättra samverkan på enhetschefsnivå så att fler chefer kan uppleva att de 

har ett kollegialt stöd, vilket är en viktig faktor för att uppleva att arbetsmiljön är 

tillräckligt god. 
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Social- och omvårdnadsnämnd,  Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 5(22) 

3 Arbetsskador och tillbud 
  Antal 

Arbetsskador 116 

Tillbud 61 

Under året har det registrerats arbetsskador och tillbud i ungefär samma utsträckning 

som tidigare år. Den övervägande majoriteten handlar om mindre allvarliga tillbud. Den 

vanligaste orsaken till rapporteringarna är hot eller våld från brukare/klient. Det 

förekommer även rapporter som rör fall och överbelastningar. 

I förvaltningen finns det god kännedom om och rutiner för hur man ska rapportera 

tillbud och arbetsskador för att ledningen ska kunna arbeta vidare med dessa. För att 

undvika att situationerna uppstår ånyo är det viktigt att anmälningarna tas om hand och 

omvandlas till kunskap som fortsatt används i arbetsgrupperna. Eftersom målet är att 

inga medarbetare ska behöva utsättas för varken skador eller tillbud på arbetet. 
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Social- och omvårdnadsnämnd,  Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 6(22) 

4 Uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Kommentar 

 

Flertalet enheter inom social- och omvårdnadsförvaltningen har på personalmöte 

gemensamt svarat på frågorna i checklistan om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att 

vissa enheter inte har genomfört enkäten beror på att det har varit svårt att 

genomföra samlingar med personal och hålla APT under vintern med anledning av den 

smittspridning av Covid 19 som varit i samhället. Upplevelsen är att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet till stor del fungerar väl. Det genomförs kontinuerliga 

riskbedömningar och arbetet ses som en naturlig del av det dagliga arbetet. Enligt 

svaren ingår ett systematiskt arbetsmiljöarbete helt eller delvis i de flesta av 

förvaltningens verksamheter. Några av frågorna har ej besvarats och det beror 

sannolikt på att man inte vet svaret. Det är oklart hur man ska tolka svaren på fråga 7-

9 då förvaltningen generellt inte delegerar arbetsmiljöuppgifter till medarbetare som 

inte har arbetsledande funktion. 

Det finns skyddsombud i förvaltningen och skyddsombud deltar vid alla skyddsronder. 

Frågor 

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

 

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

 

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

 

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy? 

 

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

 

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

 

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

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 

 

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

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 

 

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall? 

 

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

 

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna? 
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Frågor 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande? 

 

4.2 Chefens arbetsmiljö 

Kommentar 

 

Generellt visar svaren att enhetscheferna inom social- och omvårdnadsförvaltningen 

har god kännedom om det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket stöd som finns att 

tillgå, mål och uppdrag, samt att de upplever att deras uppdrag är tydligt och att de har 

mandat att genomföra det som krävs för uppdraget. Samtidigt har 2021 inneburit en 

mycket ansträngd situation med anledning av covid-19-pandemin. Eftersom tre 

enhetschefstjänster är eller blivit vakanta under perioden som enkäten genomförs så 

har åtta enhetschefer genomfört enkäten. Det finns 11 enhetschefstjänster inom 

förvaltningen. 

Det som kan upplevas som svårt är att det i vissa fall saknas tillräckliga kunskaper, 

resurser, mandat och befogenheter för arbetsmiljöuppgifterna. Några av 
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arbetsmiljöuppgifterna är knutna till lokalernas beskaffenhet och här krävs samverkan 

med hyresvärd för att kunna åtgärda brister. 

Det finns en förbättringspotential vad gäller stöd från närmaste chef kring att prioritera 

vid hög arbetsbelastning samt att närmaste chef bara till viss del vidtar åtgärder för att 

motverka psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Det finns också en upplevelse hos 

många att de endast till viss del kan få ett kollegialt stöd. De två sistnämnda 

upplevelserna är det som behöver prioriteras i arbetet framåt, att samtliga chefer ska 

uppleva att förvaltningschef vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, samt att alla 

chefer ska uppleva att de har ett kollegialt stöd. 

Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 

 

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

12. Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 
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Frågor 

 

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

 

14. Vet du vad kränkande särbehandling är? 

 

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

 

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

 

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

 

18.Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 

påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig? 

 

19. Utifrån vad som framkommit i resultat- och medarbetarsamtal, APT, skyddsronder osv. – görs 

riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin? 

 

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

 

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 

 

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

 

23. Är du medveten om att du kan returnera arbetsmiljöuppgift  när du inte har kunskap, resurser eller 

befogenheter? 
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4.3 OSA 

Kommentar 

 

Sammanfattningsvis är bedömningen att förvaltningens medarbetare upplever att de får 

stöd och avlastning när det behövs. Cheferna är närvarande i verksamheten och kan 

leda och fördela arbetet på ett bra sätt. Fråga 15 är svår att tolka. Om man svara nej på 

att man upplever  att  arbetstider och schema påverkar negativt är det ju bra. De 

skiftande svaren kan bero på att en stor del av förvaltningens verksamhet sker på 

obekväm arbetstid. 

Frågor 

1. Vet du hur arbetsuppgifterna ska prioriteras när tiden inte räcker till? Diskussionsfrågor: Vad är viktigast? Hur 

avlastar vi varandra? 

 

2. Finns de resurser (ex. utrustning, redskap, möbler) som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett 

säkert sätt? 

 

3. Har du möjlighet att påverka planeringen av dina arbetsuppgifter? 

 

4. Har du möjlighet till stöd och hjälp från kollegor i det dagliga arbetet? Diskussionsfråga: Hur stöttar vi 

varandra? 
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Frågor 

 

5. Har du möjlighet till stöd och hjälp från chef-/er när du behöver? 

 

6. Får du när du tilldelas nya arbetsuppgifter möjlighet till kompetensutveckling för att kunna utföra dem? Ex. 

kollegialt lärande, utbildning, kurs. 

 

7. Finns det utrymme för återhämtning i arbetet? Ex. pauser, fika, rutinmässiga arbetsuppgifter eller lugnare 

tempo? 

 

8. Är det möjligt att anpassa resurserna till de krav som ställs i arbetet så att ohälsosam arbetsbelastning kan 

undvikas? Ex. vid arbetstoppar eller perioder med för hög arbetsbörda. 
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Frågor 

 

9. Finns det tillräckliga forum där dialog kan föras om arbetsbetsmiljöfrågor för arbetsgruppen? Ex. 

personalmöten, APT osv. 

 

10. Finns det tillräckligt med stöd för att undvika att ev. starkt psykiskt påfrestande arbete leder till ohälsa? Ex. 

hot och våld, otrevliga ”kunder”, komplexa arbetsuppgifter, etiska dilemman osv. 

 

11. Är tiden mellan arbetspassen tillräcklig för att du ska hinna återhämta dig? 

 

12. Är gränsen mellan arbete och fritid tydlig? Diskussionsfråga: Hur respekterar vi varandras olika gränser? 
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Frågor 

 

13. Tar du de raster som finns planerade i schemat? 

 

14. Finns det ostörda utrymmen som kan användas för vila och återhämtning på arbetsplatsen? 

 

15. Har du arbetstider eller schema som påverkar dig negativt? Med negativt menas ex. sömnstörning. 

 

16. Har arbetsgivaren gjort klart att kränkande särbehandling inte är accepterat på arbetsplatsen? 
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Frågor 

 

17. Vet du vart du som medarbetare ska vända dig om du lagt märke till, misstänker eller blivit utsatt för 

kränkande särbehandling? 
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5 Förbättrande åtgärder 
Sammanfattningsvis så är bedömning utifrån svaren på checklistorna att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ingår i social- och omvårdnadsförvaltningen, men att 

det finns delar som kan struktureras annorlunda, förtydligas och rutiner som kan 

förbättras. 

Särskild uppmärksamhet krävs kring arbetsmiljöarbetet kopplat till restriktioner och 

förändrade arbetssätt med anledning av covid-19-pandemin. Det är också viktigt att 

genomföra risk- och konsekvensanalys vid arbete som rör ombyggnation, flytt och 

iordningställande av lokaler för verksamhet. 

Utifrån ovanstående rapport kommer förvaltningen att arbeta vidare med 

nedanstående. Fortsatt arbeta med varje enskilds chefs arbetsmiljö och hur denna kan 

förbättras. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 46 Information om medarbetarenkät 
SON 2022/54 

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

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tf socialchef informerar om förvaltningens resultat från genomförd medarbetarenkät. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-08 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 47 Beslut angående upplåtande av lokal till 
Migrationsverket 
SON 2022/59 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden att besluta avslå Anna Zööglings 

(S) förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Zöögling (S) initierar ärende avseende upplåtande av lokal till Migrationsverket.  

Förslag till beslut 
- Anna Zöögling (S) yrkar att social- och omvårdnadsnämnden omgående erbjuder 

Migrationsverket att, under en begränsad tid så länge behov föreligger, kunna disponera 
boendet på Lindängen som tillfälligt boende för kvinnor och barn som flytt från kriget i 
Ukraina. För att göra detta möjligt föreslår nämnden kommunstyrelsen i sin tur 
kommunfullmäktige besluta att, temporärt, upphäva sitt beslut att boendet skall vara ett 
äldreboende. 

- Ordförande yrkar att Anna Zööglings (S) förslag avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
 - 

Reservation 
Anna Zöögling (S) och Ingvar Jansson (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/2 

2022-03-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Rapporter och skrivelser 2022-03-22 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om rapporter och skrivelser. 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit sedan nämndens sammanträde i februari. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-03-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-03-15. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/3 

2022-03-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Anmälningsärenden 2022-03-22 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Inga anmälningsärenden har inkommit sedan nämndens sammanträde i februari. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-03-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-03-15. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/4 

2022-03-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om delegationsbeslut 2022-03-22 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-02-01 – 
2022-02-28 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-02-01 
– 2022-02-28 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Pema Malmgren 
Tf socialchef 

3.1 2022-02-28 SON 2021/284 

Beslut om att 
underteckna 
skrivelse till 
leverantör 

Peter Friberg 
Ordförande 

1.1 2022-03-08 SON 2022/58 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Pema Malmgren 
Tf socialchef 

3.1 2022-03-14 SON 2021/284 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-03-22”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-03-15. 
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