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Social- och omvårdnadsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
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KALLELSE 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-10-26 kl 13:30 
Plats: Sessionssalen 
Justerare: Håkan Joelsson (S)  
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Anna Zöögling (S), Peter Friberg (M), Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), 
Emma Graaf (S), Krister Wäring (S) meddelat förhinder, Mai-Liis Emanuelsson 
(MP), Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per 
Nordström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Alexander Lagerholm (S) ersätter Krister Wäring (S) 
 
Ersättare 
Per-Erik Thurén (S), Jonas Storm (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S), 
Patricia Axelsson (V), Håkan Daremark (KD), Louise Vind (C), Gunilla 
Dverstorp (M), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD) 
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2021/41 
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omvårdnadsnämnden och social- och 
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2021/218 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-12 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/41 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport efter september 2021 samt helårsprognos för år 2021. 
 
Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Helårsprognos september 2021”, 

förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-10-07. 
✓ Helårsprognos september 2021, social- och omvårdnadsnämnden 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-07 
 
Ärendenummer 
2021/41 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - helårsprognos september 2021 
 
Ärendet 
Månadsrapport efter september 2021 samt helårsprognos för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Helårsprognos september 2021”, 

förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-10-07. 
✓ Helårsprognos september 2021, social- och omvårdnadsnämnden 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Denna rapport är en sammanställning av social- och omvårdnadsnämndens ekonomi 

samt helårsprognos efter perioden 1 januari – 30 september 2021. 
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2 Sammanfattning 
Helårsprognosen för nämndens resultat efter september 2021 är ett överskott på 1,4 

miljoner kronor. 
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3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

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

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

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

är ett överskott mot budget på 3,6 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,5 procent 

av periodens budget. 

Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är ett överskott mot budget 1,4 

miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,5 procent av nämndens budgetram för år 

2021. 

Det beräknade överskottet beror på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS samt 

barn- och ungdomsvård. 

Jämfört med föregående prognos (augusti 2021) har överskottet mot budget minskat 

med 0,4 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på ökade kostnader för 

externa vårdplaceringar. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Helårs-

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

Budgetr

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

Avvikelse 

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

Avvikelse 

(%) 
0,3 0,3 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0 0 
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3.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt 

utfall 2021 
Budget 2021 

Avvikelse 

mot budget 

2021 

Utfall 2020 

 
2021-01-01 

- 2021-09-30 

2021-01-01 

- 2021-09-30 
 

2020-01-01 

- 2020-09-30 

Verksamhetens intäkter 39 337 29 200 10 137 38 792 

Verksamhetens kostnader -270 244 -263 686 -6 558 -273 754 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-230 907 -234 486 3 579 -234 962 

Budgetram 234 486 234 486 0 217 520 

Nämndens avvikelse 3 579 0 3 579 -17 442 

3.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 

Prognos 

- Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 41 959 38 934 3 025 46 859 

Verksamhetens kostnader -355 705 -354 101 -1 604 -363 301 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -313 746 -315 167 1 421 -316 442 

Budgetram 315 167 315 167 0 292 867 

Nämndens avvikelse 1 421 0 1 421 -23 575 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar 

och åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid året slut: 

 Anpassad bemanning på HVB Ariel. 

 Stängd växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende. 

 Stängning av Lindängens äldreboende. 14 platser flyttas till ny avdelning på 

Solvik äldreboende. 

 Anpassad bemanning på flyktingmottagning. 

 Minskning av nattjänst på Midgård äldreboende. 

 Minskning med 12 platser på Solvik äldreboende. 

Total effekt av anpassningar och åtgärder som anges i nämndens budget och 

verksamhetsplan för år 2021 är beräknad till 13,0 miljoner kronor. 

Under januari – september har förvaltningen genomfört följande beslutade åtgärder: 

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

genomfördes i april. 

 Växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende stängdes under år 2020. Antal 

växelvårdsplatser minskade från 8 platser till 4 platser som var integrerade på 

en avdelning för särskilt boende, åtgärden beräknades nå helårseffekt år 2021. 

Enligt beslut SON 2021-04-27 skall växelvård åter bedrivas på egen avdelning 

med 8 platser på Midgård äldreboende. Detta innebär även att planerad 
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minskning av nattjänst på Midgårds äldreboende inte kan genomföras. Utökning 

till 8 platser genomfört från augusti 2021. 

 Stängning av Lindängens äldreboende genomfördes i maj. De boende har flyttat 

till Solvik äldreboende. 

 Vakant tjänst på flyktingmottagningen är inte tillsatt. 

 Solvik äldreboende har minskat antal platser på de fyra större avdelningarna 

från 17 till 14 platser. Avdelning fem har 11 platser. Antal platser på Solvik 

äldreboende är totalt 67 platser från februari 2021. 

Nämnden har budgeterat med anpassningskostnader 3,2 miljoner kronor som skall 

täcka merkostnader under tiden anpassningsåtgärder sker på Lindängen äldreboende 

och på Solvik äldreboende. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna sammantaget har förväntad 

effekt vilket medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021. 

Dock behöver kostnaden för utökning av antal växelvårdsplatser kompenseras av 

annan anpassningsåtgärd i budget 2022. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

 Att Socialstyrelsen beviljar bidrag för merkostnader för covid-19-pandemin för 

december 2020 (Beslut och utbetalning blev klart i juni 2021). 

 Att beslutade anpassningsåtgärder får förväntad ekonomisk effekt. 

 I helårsprognos inkluderas kostnader för de placeringsbeslut som är fattade av 

nämnden. Helårsprognosen tar inte höjd för eventuella ytterligare beslut om 

externa vårdplaceringar. 

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

pandemin 

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader -6 632 -7 000 

Minskade intäkter   

Utökade statliga bidrag 7 764 7 000 

Övrigt   

Total påverkan 1 132 0 

   

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

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

medför 

 Ökade kostnader för personal, för att undvika smittspridning kan personal inte 

arbeta på fler än en enhet vilket försvårar planerade samordningsvinster. 

 Ökade kostnader för inköp av skyddsmaterial. 

Utökade statliga bidrag består av 

 Ansökt merkostnad för december 2020. 

 Ersättning för sjuklönekostnader. 

 Annat statsbidrag riktat till äldreomsorg som kan användas till att täcka 

merkostnader i samband med covid-19-pandemin. 
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Åtgärdsplan 

Nämndens helårsprognos september 2021 har positiv avvikelse. Därför föreligger inte 

något behov av ytterligare åtgärder år 2021 utöver de som antagits i budget och 

verksamhetsplan för år 2021. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomf

örd 

Inklud

erad i 

progn
os 

(ja/nej

) 

2021 

(tkr) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

3.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och 

budget för 2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell 

ombudgetering av medel utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

3.3.1 Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  

Pro

jek

t 

Nr 

Ack 

Utfall 

2021 

Budget 

2021 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2021 

Progno

s 2021 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Social- och 

omvårdnadsnämnden 

900

19 
284 343  343 343 0 

Inventarier LSS boende 
930

85 
77 259  259 259 0 

Summa  361 602  602 602 0 

Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - september förbrukat 0,4 

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

För helåret prognostiserar nämnden att 0,0 miljoner kronor kvarstår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-12 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/218 

§ 175 Beslut om sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta fastställa sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott enligt följande: 

 
2022-01-11  2022-02-08  2022-03-08 
 
2022-04-12  2022-05-10  2022-06-14 
 
2022-06-28  2022-08-16  2022-09-20 
 
2022-10-11  2022-11-08  2022-12-06 
 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta fastställa sammanträdesdagar för social- och 
omvårdnadsnämnden enligt följande: 

 
2022-01-25  2022-02-22  2022-03-22 
 
2022-04-26  2022-05-24  2022-06-21 
 
2022-09-27  2022-10-25  2022-11-22 
 
2022-12-13  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
fastställa sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott enligt följande: 

 
2022-01-11  2022-02-08  2022-03-08 
 
2022-04-12  2022-05-10  2022-06-14 
 
2022-06-28  2022-08-16  2022-09-20 
 
2022-10-11  2022-11-08  2022-12-06 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-12 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
fastställa sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden 
enligt följande: 

 
2022-01-25  2022-02-22  2022-03-22 
 
2022-04-26  2022-05-24  2022-06-21 
 
2022-09-27  2022-10-25  2022-11-22 
 
2022-12-13  
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ” Sammanträdagar för social- och 

omvårdnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott 2022”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 
2021-09-30 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-30 
 
Ärendenummer 
2021/218 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och 
social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2022 
 
Ärendet 
Sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2022. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ” Sammanträdagar för social- och 

omvårdnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott 2022”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 
2021-09-30 

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

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa 
sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott enligt följande: 

 
2022-01-11  2022-02-08  2022-03-08 
 
2022-04-12  2022-05-10  2022-06-14 
 
2022-06-28  2022-08-16  2022-09-20 
 
2022-10-11  2022-11-08  2022-12-06 
 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa 
sammanträdesdagar för social- och omvårdnadsnämnden enligt 
följande: 

 
2022-01-25  2022-02-22  2022-03-22 
 
2022-04-26  2022-05-24  2022-06-21 
 
2022-09-27  2022-10-25  2022-11-22 
 
2022-12-13  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-18 
 
Ärendenummer 
2021/236 Kommunrevisionen 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Yttrande till kommunrevisionen 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har ställt ett antal frågor till nämnden som ett led i att 
pröva nämndens ansvarsfrihet. Nedan redogörs för frågor samt svar från 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Yttrande till kommunrevisionen”, socialchef  
 
Utredning 
Ändamålsenlighet 
1.1 Verksamhetens resultat (måluppfyllelse)? Är verksamhetens resultat i linje 
med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra 
föreskrifter för verksamheten?  
Nämndens måluppfyllelse kopplad till fullmäktiges mål bedöms vara 
acceptabel. Under året så har verksamheten varit starkt påverkad av 
pandemin vilket har försvårat arbetet med måluppfyllelsen. Vad gäller de 
lagstadgade krav på verksamheten som finns genom lagar, föreskrifter och 
förordningar så bedöms verksamheten ha ett gott resultat. Förvaltningen är väl 
förtrogen med de regler som styr verksamheten och det har bland annat 
framkommit i egenkontroller samt i den granskning som IVO gjorde under 
våren. Granskningen rörde ej verkställda beslut med anledning av pandemin 
där det konstaterades att IVO inte funnit några brister inom de områden som 
tillsynen omfattat och avslutade därför ärendet.  
 
1.2 Kvalitén inom äldreomsorgen, funktionsomsorgen, barn och ungdomsvård 
samt ekonomiskt bistånd?  
Kvalitén inom såväl äldreomsorg som verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning, barn- och ungdomsvård samt ekonomiskt bistånd 
bedöms som god. Denna samlade bedömning baseras på flera olika 
parametrar såsom genomförda brukarundersökning, den ekonomiska 
följsamheten, avvikelsehanteringen samt de rapporter som nämnden får från 
förvaltningen. Exempelvis upprättas varje år en patientsäkerhetsberättelse, 
verksamhetens kvalité fångas även in i delårs- och helårsbokslut där det 
senast upprättades ett delårsbokslut, se bilaga ”Delårsrapport augusti 2021” 
 
1.3 Coronapandemins påverkan på nämndens verksamheter? 
Nämndens verksamheter har varit starkt påverkad av pandemin. Dels har inte 
all verksamhet kunnat bedrivas som tidigare, dels har verksamheten vänt sig 
till grupper som bedömts vara särskilt utsatta, dvs äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Förvaltningens erfarenheter har ställts samman i en 
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rapport, se bilaga ”Rapport: Covid-19. Förvaltningens erfarenheter 2021/238”.   
 
Ekonomisk tillfredsställelse 
2.1 Ekonomisk utveckling och resultat? Ligger det i linje med fullmäktiges 
ekonomiska mål, beslut och riktlinjer?  
Under flera år har nämnden haft ett stort ekonomiskt underskott, mycket fokus 
har därför legat på att få en budget i balans de senaste åren. Helårsprognosen 
visar nu på ett överskott varför bedömningen görs att det ekonomiska 
resultatet är tillfredsställande.  
 
2.2 Coronapandemins påverkan på ekonomin? 
Coronapandemin har förvisso fört med sig extrakostnader i form av stora 
inköp av skyddsutrustning, ökad sjukfrånvaro och ökade personalkostnader. 
Samtidigt har staten kompenserat kommunerna ekonomiskt, och även om inte 
alla kostnader täckts av det bidrag som gått att söka så har andra tillfälliga, 
statliga bidrag kunnat användas för att kompensera de ökade utgifterna. 
Bedömning görs att pandemins påverkan på ekonomin inte blivit så stor som 
befarat, och då det i samband med pandemin kommit extra pengar till 
äldreomsorgen har nämnden kompenserats. 
 
Intern styrning och kontroll 
3.1 Hur bedömer SON att uppföljning och utvärdering av nämndens 
verksamheter för både verksamhet och ekonomi fungerar idag? Hur och ofta 
sker den? Är nämnden nöjd med hur den fungerar idag? ✓ Vilka är de 
viktigaste mått och indikatorer SON följer upp för att bedöma om 
verksamheterna sköts ändamålsenligt och kostnadseffektivt? ✓ Vilka är de 
viktigaste mått och indikatorer SON följer upp för att bedöma om 
verksamheterna genomför sitt uppdrag inom budgetramen?  
Social- och omvårdnadsnämnden har en god kännedom om såväl verksamhet 
som ekonomi. Nämnden sammanträder 10 ggr/år, och däremellan träffas 
arbetsutskottet 12 ggr/år (aktuella siffror för 2021). Vid varje sammanträde ger 
socialchef information om aktuella händelser i verksamheten, och det finns 
möjlighet att ställa frågor. Utöver detta så sker ekonomiska uppföljningar 
månadsvis vilket gör att nämnden kontinuerligt får en bild av hur det 
ekonomiska läget ser ut. Då nämnden ansvarar för ett stort 
verksamhetsområde har nämnden sedan våren 2021 haft en punkt som 
handlar om information från en specifik verksamhet (maj: Information om 
förändringar som kan komma med anledning av den nya socialtjänstlagen, 
juni: Information om arbetet med att rekrytera familjehem samt 
familjehemsplaceringar, september: Information om arbetet med ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsåtgärder). 
 
De viktigaste mått som nämnden följer upp för att bedöma om 
verksamheterna sker ändamålsenligt och kostnadseffektivt är de årliga 
brukarundersökningar som genomförs, rapporteringen av ej verkställda beslut, 
uppföljningen av personalmått, rapportering av eventuella Lex Sarah och Lex 
Maria, rapportering av synpunkter samt den muntliga information som 
socialchef redovisar på nämnds, respektive utskottsmöten. Utöver detta så 
redovisas förvaltningens arbete mer omfattande vid delår samt helårsbokslut.  
 
Det viktigaste måttet på om verksamheten sker inom budgeterade mål är de 
ekonomiska uppföljningarna som sker varje månad och redovisas för nämnd.  
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Social- och omvårdnadsnämndens uppfattning är att uppföljning och 
utvärdering av verksamheten är tillräcklig.  
 
3.2 Hur hanterar nämnden ev. bristande måluppfyllelse (mål/ekonomi)? 
Exemplifiera gärna med konkret exempel på åtgärder som vidtagits, eller 
kommer vidtas av nämnden under 2021 för att nå mål för verksamheten och 
ekonomin?  
I början på året så fanns stora tveksamheter kring det ekonomiska läget och 
det var osäkert om fattade beslut skulle ge det genomslag som önskats. 
Beslut fattades därför i januari (SON 2020/260) om att lägga ned 
verksamheten HVB Ariel, vilket också skett under året. Detta som ett sätt att få 
en budget i balans. 
 
Den bristande måluppfyllelsen kring de mål som fullmäktige fastställt beror till 
stor del på de begränsade möjligheter att arbeta mot målen som pandemin 
gett. Då detta framkommit från förvaltningen har detta inte renderat några 
särskilda beslut från nämnden utan det som framkommit är att när samhället 
närmar sig ett något mer normalläge så kommer målarbetet fortsätta och 
intensifieras.  
 
Vilket tidigare nämnts så gör nämnden bedömningen att verksamheten 
levererar en verksamhet inom ramen för de lagar, regler, förordningar och 
allmänna råd som finns och det har inte behövts några särskilt fattade beslut 
rörande detta.  
 
3.3 Hur säkerställer SON att fullmäktiges och myndigheters beslut verkställs 
och att fastställd delegationsordning och attestordning följs?  
Vid varje nämndsmöte redovisas beslut fattade på delegation. Detta gör att 
nämnden kontinuerligt kan kontrollera att delegationsordning och attestordning 
följs. Vidare redovisas vid varje nämndsmöte anmälningsärenden samt 
inkomna rapporter och skrivelser. Detta gör att nämnden har en transparens 
kring vad som inkommit till förvaltningen och har möjlighet att ställa frågor till 
socialchef eller presidiet med anledning av dessa. Attestlista fastställs av 
nämnd varje år, men med delegation till socialchef att vid behov förändra 
denna under året.  
 
3.4 Vilken bedömning gör SON angående nämndens arbete med intern 
kontroll?  
✓ Finns systematiska kontroller som på rimlig nivå säkerställer:  
1) verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv 
2) information om verksamhet och finansiell rapportering är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig. Regler och riktlinjer för verksamheten följs.  
✓ I vilka utsträckning har SON varit delaktig i riskanalysen inför 2021?  
Vilka risker inom verksamhet och/omvärld har identifierats som mest 
betydande och vad har nämnden gjort för att minska risken att de faller ut?  
✓ På vilket sätt följs genomförande av fastställd internkontrollplan? På vilket 
sätt utvärderas effekter av nämndens interna kontroll?  
Social- och omvårdnadsnämnden arbetar, liksom övriga delar av kommunen 
enligt det upprättade årshjulet där intern kontrollplan fastställs under hösten 
och där återrapportering av kontroller sker under våren. Inför 2021 togs fyra 
risker fram och dessa kontrollerades under våren. Utöver detta så är 
verksamheten skyldig att rapportera avvikelser enligt Lex Sara och Lex Maria. 
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Detta innebär att en mängd avvikelser rapporteras varje år, i år har inga av 
dessa lett till utredningar. Avvikelserna hanteras i linjen, men rapporteras till 
nämnd i rapporter kring kvalitetsarbetet. En stor del av 
avvikelserapporteringen syftar till att öka kvalitén i verksamheterna och leder 
också till förbättringsarbete.  
 
Nämnden har inte varit delaktig i riskanalysen inför framtagandet av 
internkontrollplanen utan har fått ett förslag från förvaltningen att ta ställning 
till. Vid detta tillfälle fanns det möjlighet att ställa frågor, och om så önskats 
revidera de framtagna riskerna. Nämnden bedömde att förvaltningens förslag 
på risker var rimliga och gjorde inga förändringar i det framtagna förslaget.  
 
Inför internkontrollplanen identifierades sju risker, varav fyra finns medtagna i 
den interna kontrollplanen, dessa är risk för smittspridning med anledning av 
covid-19, risk att förvaltningen inte kan anställa personal med rätt kompetens, 
risk för att handläggningen inte lever upp till de lagkrav som finns samt risk för 
felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd. Dessa risker har under året följts 
upp genom stickprov, dialog med chefer kring om personer som saknar 
kompetens anställts, kvalitetsgranskning av slumpvist utvalda ärenden samt 
granskning av upprättade genomförandeplaner. Resultatet av kontrollerna har 
återrapporterats. Inget anmärkningsvärt noterades.  
 
3.5 Vilken bedömning gör SON av personalsituationen i nämndens 
verksamheter? Personal- och kompetensförsörjning, personalomsättning och 
sjukskrivningstal? Hur arbetar nämnden med denna fråga? 
Nämnden kan konstatera att det är svårigheter att rekrytera personal till i stort 
sett samtliga av de professioner som finns inom nämndens ansvarsområde. 
Socialsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och chefer 
inom verksamhetsområdet har det under en längre tid varit svårt att rekrytera, 
men detta börjar nu även gälla undersköterskor. Förvaltningen jobbar med att 
rekrytera personal och framförallt genom att vara en god arbetsgivare då den 
bästa reklamen för verksamheten bör vara att redan anställd personal pratar 
gott om kommunen.  
 
Sjukfrånvaron under såväl 2020 som 2021 har varit högre än normalt. Det är 
dock svårt att dra någon slutsats av detta då det varit en pandemi och tydliga 
restriktioner, framförallt för personal inom vård och omsorg, att minsta symtom 
ska leda till sjukskrivning. Det kommer bli mer intressant att följa sjukfrånvaron 
framåt nu när smittan blivit betydligt lägre, de flesta är vaccinerade och 
karensdagen återinförts.  
 
Det kan konstateras att de ökade behoven i målgruppen som nämndens 
verksamhet riktar sig till innebär att nämnden på sikt kommer ha ett ökat 
behov av personal.  
 
Framtidsutblick 
4.1 Vilken bedömning gör SON avseende utvecklingen (närmaste åren)? Vilka 
utmaningar ser nämnden?  
Nämnden, såväl som hela kommunen står inför stora utmaningar inför 
framtiden. Ett minskat skatteunderlag, kombinerat med en större grupp av 
äldre äldre (80+) kommer ställa krav på verksamheten. Det finns ett behov av 
att anpassa boenden som har behov av standardhöjningar, och övriga 
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anpassningar inom såväl äldreomsorg som inom området 
funktionsnedsättning. 
 
En ytterligare utmaning är att locka medarbetare att vilja jobba i Tidaholms 
kommun, vilket nämnts under 3.5. 
 
4.2 Hur bedöms nämndens ekonomiska, organisatoriska och 
verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2022? 
De ekonomiska förutsättningarna inför 2022 ses som goda. Stora 
nedskärningar har gjorts under det senast året varför verksamheten nu ligger 
på en bra nivå, både volymmässigt och ekonomiskt. Då nämnden ansvarar för 
en verksamhet som är svår att prognosticera, ex på grund av placeringar som 
måste genomföras och som inte kan styras, och likaså kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd som kan fluktuera, finns det behov av att kunna budgetera 
för oförutsedda medel. Inför 2021 avsattes en mindre summa för detta, men 
bedömningen görs att det inför 2022 finns möjligheter att budgetera mer 
medel vilket är positivt för såväl nämnd som förvaltning då underskott i en 
verksamhet inte direkt behöver leda till anpassningsförslag. 
 
Att rekrytering av ny socialchef påbörjats ses som ett orosmoment. Ytterligare 
ett orosmoment är att flera delar av verksamheten har behov av nya lokaler, 
samt av att lokaler anpassas. Detta kan leda till svårigheter då ekonomin i 
kommunen i stort är ansträngd. 
 
Kompletteringsfrågor 
5.1 Vilka åtgärder har nämnden vidtagit inför 2021 för att få ekonomi i balans 
under 2021?  
Flera omfattande beslut om anpassningar fattades under 2020 för att få en 
ekonomi i balans under 2021. Vissa av dem genomfördes föregående år, och 
vissa innevarande år. Förutom dessa beslut så fattade nämnden i januari 
beslut om att avveckla HVB Ariel. Sammantaget har dessa beslut genererat 
en ekonomi i balans.  
 
5.2 Under 2020 har kommunrevisionen genomfört en granskning av kvalitet 
och effektivitet inom äldreomsorgen. Vilka åtgärder har SON vidtagit med 
anledning av revisorernas rekommendationer?  
Med anledning av denna revision tillsattes i januari en utredning för att på en 
mer detaljerad nivå redovisa kring hur det skulle vara möjligt att sänka 
kostnaderna för hemtjänst. I underlaget från revisionen framkom att det fanns 
behov av att kvalitetssäkra siffrorna. Detta blev det första uppdraget som 
förvaltningen tog sig an och det upptäcktes då att alla siffror som rapporterats 
in via RKA inte var helt korrekta, samt att all utförd tid inte registrerades. Detta 
förändrades inför inrapporteringen av 2020 års siffror. Efter att förvaltningen 
varit i kontakt med RKA som ansvarar för detta framkom att det fanns en 
osäkerhet kring inrapporteringen av data från många kommuner och RKA 
jobbade vidare med detta. Med anledning av det finns det fortfarande inga 
siffror redovisade kring kostnad/brukare för hemtjänsten, vilket var något som 
stack ut i revisionens berättelse. Det som kan konstateras är att kostnaden per 
brukare inom särskilt boende ökat sedan 2020, och då kostnaderna i stort inte 
ökat så finns det anledning att tro att kostnaden per brukare inom hemtjänst 
har minskat. Detta med anledning av att en översyn av inrapporteringen skett.  
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Det förvaltningen direkt kunde konstatera var att det fanns ett behov av att 
varje år titta över hur kostnaderna fördelas så att det alltid är aktuella siffror 
som rapporteras in. Detta kommer framöver att ske, vilket i sig kommer 
innebära en årlig kvalitetssäkring av siffrorna.  
 
Annat som lyftes i revisionsrapporten var att personalkontinuiteten inom 
hemtjänsten var låg. För att arbeta med detta har förvaltningen tagit fram ett 
antal arbetssätt att jobba vidare med, helgtjänster är något som det tecknats 
ett lokalt avtal kring och som har börjat användas inom hemtjänsten.  
 
Revisionen lyfte även behovet av att revidera styrdokument. Detta är något 
som behövde göras, även med anledning av att två förvaltningar slagits 
samman till en och arbetet fortgår på förvaltningen rörande detta.  
 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån analysen i 
rapporten och återrapportera till nämnden innan årets slut. För utredningen 
kring hemtjänsten och dess kostnader i sin helhet se bilaga ”Fördjupad 
granskning av hemtjänsten och dess kostnader”.  
 
5.3 Under 2020 har kommunrevisionen genomfört en granskning av 
nämndernas arbete med delegationsordning. Vilka åtgärder har SON vidtagit 
med anledning av revisorernas rekommendationer?  
Nämnden beslutade om en mindre revidering av delegationsordningen i 
oktober 2020. Under innevarande år har förvaltningen arbetat med ett förslag 
till ytterligare förändringar i delegationsordningen, bland annat med fokus att 
tydliggöra skillnaden mellan verkställighetsbeslut och andra beslut. Arbetet är 
inte klart, men förväntas kunna tas upp till beslut innan året slut.  
 
5.4 Vilken bedömning gör nämnden avseende samverkan/samarbetet med 
övriga nämnder? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?  
Året 2021 har varit mycket speciellt med anledning av pandemin, och att inte 
kunna mötas fysiskt har försvårat samverkan. Det har dock skett samverkan, 
framförallt mellan Social- och omvårdnadsförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen där samverkan skett runt barn som far illa samt AME 
och vuxenutbildning. Nämnden har en bild av att samverkan fungerar, men 
samverkan är alltid en färskvara och är viktigt att vidmakthålla.  
 
5.5 Vilken bedömning gör nämnden avseende antal nämndssammanträden 
under året? 
Social- och omvårdnadsnämnden bedömer att de sammanträden och utskott 
som varit under året ligger på en rimlig nivå. Då det finns individärenden som 
måste behandlas i såväl utskott som nämnd är det inte möjligt att ha ett färre 
antal möten då det i så fall finns risk att nämnden inte kan uppfylla 
tidsmässiga lagkrav. Utöver de inplanerade mötena är det ofta så att extra 
utskottsmöten måste ske då det inkommer akuta individärenden som inte kan 
avvaktas. Detta har skett även i år, och bedömning görs att detta kommer 
fortsätta. Om en vuxen individ akut omhändertas med stöd av LVM får det 
endast gå en vecka från det att beslutet fastställs till dess att utskottet fattar 
beslut om att ansöka om vård. Detta är ett exempel på varför det i princip är 
omöjligt att möta alla eventualiteter, och det kommer även fortsättningsvis 
finnas behov av att snabbt kalla till extra möten.  
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge bifogat yttrande som svar 
till Kommunrevisionen 
 
Sändlista 
Kommunrevisionen 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, 11 kap, 16 §, ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport. I 

Tidaholms kommun behandlar fullmäktige varje år en delårsrapport och en 

årsredovisning. Denna delårsrapport avser perioden 1 januari – 31 augusti 2021. 
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2 Sammanfattning 
Första delen av 2021 har varit starkt påverkad av pandemin, och arbetsbelastningen för 

medarbetare har varit hög, med smittspridning inom flera verksamheter. Mycket av 

den planerade verksamhetsutvecklingen har fått stå tillbaka under året då fokus har 

varit att klara grunduppdraget i och med pandemins påfrestningar. Det har även under 

första halvåret varit starkt fokus på att klara ekonomin då nämnden tidigare år gjort 

stora underskott. Vid delåret är budgeten i balans. 

Under våren har förvaltningen arbetat vidare med de beslutade anpassningar som dels 
beslutades om under föregående år, men även under detta år, samtliga är nu 

genomförda. 

Delar av verksamheten har varit stängd under året med anledning av pandemin, men 

den största delen är kärnverksamhet som måste vara igång. 

Välfärdssektorn överlag har svårigheter att rekrytera kompetent personal, och detta 

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

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

av pandemin. 

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

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

som till insatser för personer med funktionsnedsättning samt äldre. 

  

28



Social- och omvårdnadsnämnd, Delårsrapport augusti 2021 5(26) 

3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnderna 

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, insatser enligt LSS, socialpsykiatri, arbetsmarknad, integration, barn- och 

ungdomsvård, försörjningsstöd, missbruk samt öppna insatser. 

Händelser av väsentlig betydelse 

I början på året så startade vaccinationerna av de äldre i samhället igång, vilket innebar 

att boende på kommunens särskilda boenden samt inom hemtjänsten gavs möjlighet att 

vaccineras mot covid-19. Detta har inneburit en större trygghet för brukarna, och även 

personal som arbetar i verksamheten. Det har trots detta fortfarande varit starka 

rekommendationer kring hygienrutiner, att hålla avstånd, samt att bära 

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

sig vid det, men det har samtidigt funnits en längtan efter en mer normal tillvaro. 

Under föregående år fattade nämnden beslut om förändringar i verksamheten, med 
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anledning av att budget ej hölls. Detta har förvaltningen sedan dess arbetat med att 

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

Lindängens verksamhet till Solvik 4, samt en minskning av antalet platser på Solvik. 

Under hösten genomfördes minskningen av antal korttidsplatser inom äldreomsorgen 

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

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

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

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

avveckla HVB Ariel, beslutet verkställdes tidigare än beräknat och verksamheten är nu 

helt stängd 

Som ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom de särskilda boenden har förvaltningen 

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

på övriga särskilda boenden. 

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

telefonsamtal och även hjälpt hemvården med avlösarservice. Utomhusaktiviteter har 

skett ca tre dagar i veckan. 

Inom funktionsnedsättning/LSS är verksamheten inte heller i full drift ännu, 

fritidsverksamheten har i princip varit obefintlig under året eftersom 

rekommendationerna varit sådana att endast de allra närmaste ska umgås med 

varandra. Socialpsykiatrins dagverksamhet samt den dagliga verksamheten inom LSS har 

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

smittskyddsanpassat och aktiviteterna planerats utifrån gällande restriktioner. Flera i 

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

hade kunnat få förödande konsekvenser för flertalet individer. Dagverksamheterna har 

en viktig funktion i att upprätthålla dagliga rutiner.. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att öka, dock från en låg nivå. Under 

våren har förvaltningen gjort en genomlysning av de individer som uppbär långvarigt 

försörjningsstöd i syfte att få en ökad förståelse för vad som hindrar dem från att nå 

egenförsörjning och vilka insatser som krävs för att de ska nå egenförsörjning. 

Resultatet har presenterats för ledning inom AME och IFO och en fortsatt planering 

kommer ske gemensamt. 

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

uppmärksammades en tillfällig nedgång av anmälningar under pandemins början, men 

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

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

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

stöd och hjälp i sin ursprungsfamilj är alltid positivt 

Konsultationsteamet, som är en samverkan mellan förvaltningens biståndsbedömning 

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

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

barn och unga med komplex problematik. 

Antalet placeringar av personer med missbruksproblematik har ökat under året. Då 

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

Konstateras kan dock att antalet placeringar varit högre än vad som väntats. 

Andelen personer som ansöker om och beviljas hemtjänst ökar stadigt. Fler svårt sjuka 

patienter med avancerad teknik vårdas i ordinärt boende och även på särskilda 

boenden. 

Under sommaren ha det varit svårt att rekrytera vikarier till samtliga verksamheter 
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som är i behov av semestervikarier. Inom vissa områden är det även svårt att hitta 

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

framtiden. 

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

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

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

  

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

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

och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

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

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

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

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

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

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

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

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden: 

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

näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomisk hushållning. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt mål med 

tillhörande strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå 

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

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

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

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

Målområde Strategiska mål 

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

livet. 

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

kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

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

civilsamhället. 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomisk 

hushållning 

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

Delårsrapporten följer upp kommunfullmäktiges Strategiska plan och budget 2021–2023. 

För varje strategiskt mål redovisas vilka resultat, förändringar och lärdomar har 

åstadkommits under januari – augusti år 2021. 

Till varje strategiskt mål hör ett antal indikatorer. Då delårsrapporten sammanställs 

saknas ännu utfall för år 2012, med några få undantag. För många indikatorer saknas 

även utfall för tidigare år. Detta beror på tre saker: 

 Resultat av SCBs medborgarundersökning redovisas i december 2021. I 

Strategiska plan och budget 2021–2023 anges vilka indikatorer som ska hämtas 

från undersökningen. Från och med år 2021 använder SCB helt nya frågor och 

svarsalternativ, vilket innebär att utfallet inte kan jämföras med tidigare 

undersökningar. Därför redovisas inte heller utfall för tidigare år. 

 För de indikatorer som mäter hållbart medarbetarengagemang saknas ännu utfall 

för åren 2019 och 2021. Detta beror på att enheten Personal vid 

kommunledningsförvaltningen har prioriterat arbetsuppgifter som tillkommit 

under pandemin före rapportering av statistik till andra myndigheter. Sannolikt 

kan utfallen redovisas i årsredovisningen 2021. 

 Utfall för återstående indikatorer har ännu inte publicerats för år 2021. Flera av 

dessa indikatorer följs upp av Tidaholm kommun för första gången år 2021 och 

saknar målvärden för föregående år. Därför kan de värderas först då utfall för 

år 2021 publiceras. 

Då utfall för indikatorer år 2021 ännu inte finns att tillgå bedöms måluppfyllelsen för 

strategiska mål på följande sätt. Utgångspunkten vid bedömningen är följande: 

 Ett strategiskt mål bedöms vara uppnått (grön symbol) då mer än 50 procent av 

nämndernas underliggande verksamhetsmål bedöms vara uppnådda (grön 

symbol), samtidigt som resterande verksamhetsmål bedöms vara delvis 

uppnådda (gul symbol) och inga verksamhetsmål bedöms vara ej uppnådda (röd 

symbol). 

 Ett strategiskt mål bedömas vara ej uppnått (röd symbol) då minst 50 procent av 

nämndernas underliggande verksamhetsmål bedöms vara ej uppnådda (röd 

symbol). 

 Vid övriga utfall bedöms det strategiska målet vara delvis uppnått (gul symbol). 

Analysen av det strategiska målet bygger på vad som framkommer vid uppföljningen av 

nämndernas verksamhetsmål. Utöver detta beaktas även uppgifter som inhämtas för att 

följa upp de strategier som fullmäktige har antagit för respektive mål. Värderingen av 

måluppfyllelsen är en sammanvägd bedömning som tar hänsyn till verksamhetsmålens 

utfall och vad som framkommer vid analysen av det strategiska målet. 

  Så här tyder du resultatet 

 
Grönt betyder att kommunen har uppnått målet 

 
Gult betyder att kommunen delvis har uppnått målet 

 
Rött betyder att kommunen ej har uppnått målet 
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3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

  
   

Attraktiv kommun   
                   

Medborgaren i fokus  
                   

 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 
  

                   

Ett levande näringsliv  
                   

 

Attraktiv arbetsplats  
                   

 

God ekonomisk 

hushållning                    
  

Attraktiv kommun 

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

livet. 

 

Verksamhetsmål: Social och omvårdnadsnämnden ska i samverkan med olika 

organisationer arbeta för att minska utanförskap och behovet av försörjningsstöd. 

 

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

med samverkan. Det handlar dels om svårigheterna att träffas, såväl internt som 
externt samt med deltagare, men kanske framförallt att förvaltningen varit tvungen att 

prioritera arbetet med pandemin rent praktiskt inom äldreomsorg och 

funktionsnedsättning. 

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

fattade Arbetsförmedlingen beslut om att kraftigt minska antalet extratjänster i 

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

deltagare i extratjänster under året. 

  

Värdering: Målet är inte uppnått. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: - 

  

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Vuxna 

biståndsmottag

are med 

långvarigt 

ekonomiskt 

bistånd, andel 

(%) 

27,4 

% 

29,1 

% 
   20 %   

Arbetslöshet 

18-64 år i 
4,6 % 6,3 %    4 %   
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Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

kommunen, 

andel (%) av 

bef. 

Arbetslöshet 

16-24 år i 

kommunen, 

andel (%) av 

bef. 

5,7 % 5,1 %    5 %   

Antal personer 

som har en 

praktikplats 

genom AME, 

antal 

     50   

Antal 

subventionerad

e anställningar 

genom AME, 

antal 

     30   

 

Tren

d 

Indikator 

(Delår) 

Utfa

ll 

201

9 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfall 

kvinnor/flic

kor 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvär

de 

2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 

 
 

Antal 

extratjänst

er i 

kommune

n, antal 

14 11 8   10   
 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens handläggning och insatser ska 

upplevas som tillgängliga, effektiva och hålla en hög kvalitet. 

 

Analys:  

Handläggningen inom förvaltningen håller överlag en god kvalitet men kan alltid 

utvecklas vidare. En intern granskning visar att det finns vissa skillnader i kvaliteten 

mellan handläggningen inom de olika områdena. Barn och unga använder BBIC (Barns 

behov i centrum) för att beskriva barnets och föräldrarnas situation på ett strukturerat 

sätt vilket är en kvalitetsfaktor. Inom äldreomsorgen och personer med 

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

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

sjukvården används ICF vilket är en klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa. Följsamheten till ICF är god och legitimerad personal dokumenterar på ett 

strukturerat sätt. Inom ekonomiskt bistånd och missbruk används inte någon 

strukturerad modell i verksamhetssystemen för att beskriva den enskildes behov vilket 

gör att utredningarnas kvalitet skiftar. 

Handläggningstiden från ansökan till beslut inom äldreomsorgen ligger i snitt på två 
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dagar. Handläggningstiden inom LSS är något längre med anledning av att handlingar 

oftast inhämtas från andra myndigheter innan beslut fattas. Övriga verksamheter har 

inte granskats. 

Utförarnas dokumentation och genomförandeplaner visar på en ojämn kvalitet mellan 

verksamheterna. I genomförandeplanerna ska det framgå vilka behov som finns, när 

den enskilde önskar få insatsen utförd och på vilket sätt. 

Verksamhetssystemen för handläggning och dokumentation är förlegat i förhållande till 

de krav som ställs gällande strukturerad dokumentation, mobilitet och säkerhet. 

När det gäller insatsernas kvalitet har det inte genomförts några brukarundersökningar 

för att fånga den upplevda kvalitén däremot har ett antal telefonintervjuer genomförts 

för att följa upp insatserna under pågående pandemi, se vidare under egenkontroll. 

 

Värdering: 

Målet är inte uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

IBIC (Individens behov i centrum) skulle med fördel kunna används inom samtliga 

verksamheter förutom barn och unga för att höja kvalitén ytterligare. Genom att 

använda IBIC som modell i handläggningen skapas en tydlighet kring den enskildes 

behov, hur omfattande behoven är och vilken målsättning den enskilde har inför 

framtiden. 

 

Ett nytt och gemensamt verksamhetssystemen för handläggning, dokumentation och 

genomförandet är under upphandling vilket med stor sannolikhet kommer att  skapa 

andra förutsättningarna och effektivare flöden mellan handläggare och utförare. 

 

  

  

Indikator (År) 

Utfa

ll 

2019 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvär

de 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Brukarbedömnin

g hemtjänst 

- helhetssyn, 

andel (%) 

98 % 99 %    95 %   

Brukarbedömnin

g särskilt boende 

- helhetssyn, 

andel (%) 

82 % 84 %    90 %   

Brukarbedömnin

g individ- och 

familjeomsorgen 
totalt  Helhetssy

n, andel % 

86 % 89 %    90 %   

Åtgärder mot 

fall, undernäring, 

trycksår och 

nedsatt munhälsa 
för personer i 

särskilt boende, 

andel (%) 

62 % 63 %    70 %   

Åtgärder mot 

fall, undernäring, 

trycksår och 

74 % 46 %    70 %   
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Indikator (År) 

Utfa

ll 

2019 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvär

de 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

nedsatt munhälsa 

för personer 

med 

hemsjukvård i 

ordinärt boende, 

andel (%) 

Personalkontinui

tet, antal 

personal som en 

hemtjänstmottag

are möter under 

14 dagar, 

medelvärde 

20 20    16   

Antal beslut som 

ej kunnat 

verkställas inom 

tre månader, 

antal 

     0   

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

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

klimatsamart 

 

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

miljöbelastning är ännu inte påbörjat. Ambitionen var att förvaltningen skulle starta 

detta arbete under våren, men då pandemin inte klingade av utan snarare 

intensifierades under vintern och våren har detta arbete inte kunnat prioriteras. Fullt 

fokus har legat på att kunna säkerställa att all verksamhet kunnat leverera enligt det 

lagstadgade uppdraget. 

Värdering: 

Då arbetet med strategin för att nå målet inte är påbörjat måste målet bedömas som ej 

uppfyllt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: - 

Ett levande näringsliv 

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

civilsamhället. 

 

Verksamhetsmål: Social och omvårdnadsnämnden ska verka för att främja samarbetet 

mellan arbetsmarknadsenheten, skola och näringslivsenheten i syfte att möta 

näringslivets behov av arbetskraft med rätt kompetens 

 

Analys: Under våren har restriktioner gjort att arbetet på arbetsmarknadsenheten 

inte har kunnat fortgå som planerat. Ett arbete har dock påbörjats med förändringar i 

arbetssätt och en bättre uppföljning. Detta arbetet kommer intensifieras under hösten 
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och därefter fortsätta. En samverkan med barn- och utbildningsförvaltningens 

vuxenutbildning har också startats upp, och intentionen från båda förvaltningarna är att 

samverkan dels kommer leda till att unga personer fångas upp innan de hamnar i 

utanförskap, och dels att de som redan befinner sig långt från arbetsmarknaden ska 

vägledas in mot arbete eller studier för att förbättra sina möjligheter på 

arbetsmarknaden. 

Värdering: 

Arbetet har påbörjats, men då restriktioner med anledning av pandemin har gjort att 

arbetet avstannat under året så bedöms måluppfyllelsen vara delvis uppnådd. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: - 

Indikator (År) 

Utfa

ll 

201

9 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfall 

kvinnor/flic

kor 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvär

de 

2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Antal personer 

inom 

arbetsmarknadsenh

eten som går vidare 

till studier, antal 

     20   

Andelen av totalt 

antal deltagare som 

avsluts inom AME 

och som börjat 

arbeta, andel % 

     20 %   

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

 

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

möjlighet till en yrkesmässig utveckling. 

 

Analys: Då pandemin präglat arbetet under en lång tid och fokus har varit på att 

hantera denna har mycket utvecklingsarbete fått stå tillbaka. Det har inte varit möjligt 

att mötas på det sätt som vanligtvis sker och som bidrar till trivsel på arbetsplatsen. 

Förvaltningens bedömning är att arbetsmiljön under perioder varit mycket tuff och att 

medarbetare på alla nivåer haft svårt med återhämtning. 

Arbetet med heltidsprojektet fortgår där målet är att alla medarbetare ska ha möjlighet 

att arbeta heltid 2024. 

Samverkan med vård- och omsorgscollege fortgår. Såväl förvaltningen som aktörerna 

inom utbildningsväsendet känner en stor oro för det framtida rekryteringsläget då allt 

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

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

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

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

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

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

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

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

förvaltningen och samtliga särskilda boenden har nu detta vilket förbättrar 
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medarbetarnas fysiska arbetsmiljö. 

 

Värdering: 

Målet anses till viss del uppfyllt. Insatser har gjorts för att främja arbetsmiljön och 

rekrytering av medarbetare, men det är inte helt uppfyllt, Målet och strategin bör 

fortsatt finnas kvar. 

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

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

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

marknadsföring av de olika yrkeskategorierna som nämnden ansvarar för. 

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Antalet 

rapporterad

e 

arbetsskado

r, antal 

73 123    0   

Andelen 

sjukfrånvaro 

inom 

förvaltninge

n, andel % 

6,5% 8,6%    6 %   

Antal 

rapporterad

e tillbud 

inom 

förvaltninge

n, antal 

83 53    0   

God ekonomisk hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens ska ha en god ekonomisk 

hushållning 

 

Analys: 

Det har under flera år varit starkt fokus på ekonomistyrningen och målet att ha en 

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

följa upp sin ekonomi månadsvis tillsammans med ekonom. Nämnden har tagit del av 

ekonomiska uppföljningar i samband med varje nämndsmöte. Detta arbete kombinerat 

med kraftiga anpassningsåtgärder från nämndens sida under såväl innevarande som 

föregående år, samt ett tillskott i budgeten inför året ger för handen att nämnden visar 

en prognos på en budget i balans. 

Värdering: Det prognosticerade utfallet visar på en budget i balans och målet är 

därmed uppfyllt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: En viktig lärdom är att en kontinuerlig 

ekonomisk uppföljning ger förutsättningar att agera i tid när underskott prognosticeras. 

Ett starkt fokus på ekonomiuppföljning ger god kännedom om det ekonomiska läget 
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för såväl nämnd som hela förvaltningen. Det finns dock en risk att ekonomifokuset tar 

överhanden och det är viktigt att även sträva mot att nå övriga mål som antas. 

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Ekonomisk

t utfall och 

avvikelser 

mot 

budget, 

andel % 

     0 %   

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Nyckeltal 

Nedan redovisas nyckeltal som beskriver hur förhållanden i nämndens löpande 

verksamheter har utvecklats över tid. 

Ekonomiskt bistånd 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Total kostnad ekonomiskt 

bistånd, tkr 
 13 255 11 664 7 877 7 221 

Varav flyktinghushåll, tkr  875 1 512 1 645 1 956 

      

Antal bidragshushåll  266 295 264 230 

Varav flyktinghushåll  9 20 32 65 

      

Genomsnittlig utbetalning per 

hushåll, tkr 
 49,8 39,5 29,8 31,4 

Äldreomsorg 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Kostnad SÄBO kr per brukare   762 616 748 304 727 041 

Kostnad hemtjänst kr per brukare   340 670 326 127 324 591 

Antal platser 145 165 165 164 164 
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Korttidsvistelse (hem för viss annan heldygnsvård) 

  2021 2020 2019 2018 2017 

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

Antal platser 15* 22 22 22 22 

Nyttjandegrad      

*Antal platser på växelvård utökas med fyra platser under hösten 2021. Antal platser ökar då till 19. 

LSS-verksamhet 

LSS-boende 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Antal platser LSS-boende 43* 39 35 33 32 

Kostnad per brukare med LSS-

boende 
 796 977 748 103 675 194 690 343 

Antal platser inom LSS är hämtad från LSS mängdstatistiken och gäller oktober månad. Lämnas som officiell statistik till socialstyrelsen.  * 
Gällande beslut i augusti månad 2021. 

Daglig verksamhet 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Antal individer inom daglig 

verksamhet 
63* 63 63 59 55 

Kostnad per brukare inom daglig 

verksamhet 
 206 048 208 571 187 610 197 000 

Antal individer inom daglig verksamhet hämtas från LSS mängdstatistiken och gäller oktober månad. Lämnas som officiell statistik till 
socialstyrelsen.  * Gällande beslut i augusti månad 2021. 

Korttidsverksamheten Hattstugan 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Antal individer (barn och unga) 

inom verksamheten 
5* 5 6 7 6 

Uppgifterna är hämtade från LSS mängdstatistiken och gäller oktober månad. Lämnas som officiell statistik  till socialstyrelsen.  * Gällande 
beslut i augusti månad 2021. 

Kontaktperson LSS 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Antal individer med kontaktperson 51* 47 51 57 58 

Uppgifterna är hämtade från LSS mängdstatistiken och gäller oktober månad. Lämnas som officiell statistik  till socialstyrelsen. * Gällande 
beslut i augusti månad 2021. 
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Placerade individer 

Antal individer som varit placerade externt någon gång under 

året 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Barn och unga, familjehem 27* 33 34 45 17 

Barn och unga, HVB 11* 9 21 19 21 

Vuxna missbruksbehandling, HVB 10* 9 11 15 14 

Vuxna socialpsykiatri, HVB 4* 2 1 3 4 

Vuxna LSS, HVB 2* 2 2 2 2 

Vuxna våldsutsatta, HVB 3* 4 5   

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. *Nyckeltal för 
år 2021 avser antal individer som varit placerade någon gång under perioden januari-augusti 2021. 

3.3.2 Systematiskt förbättringsarbete 

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

tjänster och den service som erbjuds till kommuninvånarna. Det systematiska 

förbättringsarbetet utgörs av riskanalyser, egenkontroller och utredning av 

rapporterade avvikelser samt synpunkter och klagomål. 

Sammanställning av riskanalyser och egenkontroller 

Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten 

samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i 

verksamhetens ledningssystem. Riskanalyser genomförs för att förhindra att oönskade 

händelser inträffar. I riskanalysen uppskattas sannolikheten för att händelsen inträffar 

och vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 

Några av de riskanalyser som genomförts har bl.a. handlat om  

 Pandemin, Covid-19 och dess påverkan.  

 Anpassning av tolv boendeplatser (Solvik) och minskning av tio tjänster.  

 Öppnande av korttidsvård på Balder, Midgård. 

 Individuella riskanalyser genomförs och dokumenteras i Senior Alert (nationella 

kvalitetsregister) och är ett viktigt verktyg för att stödja vårdprevention, 

prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, 
utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Med hjälp 

av Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. 

Egenkontroller som genomförts handlar bl.a. om  

 Livsmedelskontroller gällande temperatur vid  mottagande av mattransporter.  

 Kontroll av följsamhet till basala hygienrutiner.  

 Ej verkställda beslut - under första halvåret har beslut om dagverksamhet 

rapporterats. Verksamheten är fortfarande stängd med anledning av pågående 

pandemi och risk för smittspridning. Ett fåtal beslut om särskilt boende har inte 

kunnat verkställas inom tre månader.  

 Insatsen kontaktperson har tidvis varit svår att verkställa med anledning av att 

det är svårt att få tag på uppdragstagare. 

 Inom LSS har det rapporterats beslut om bostad med särskild service, daglig 

verksamhet där den enskilde fått vänta längre än tre månader. 
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Brukarundersökningar 

 Brukarundersökningen kortvård har ej genomförts under första halvåret med 

anledning av att verksamheten flyttat.  

 Brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", har försenats 

med anledning av att socialstyrelsen förhandlat om ett nytt avtal. Årets 

undersökning kommer inte att påbörjas förrän i slutet av 2021. Resultaten från 

undersökningarna publiceras preliminärt i juni 2022. 

 

Intern brukaruppföljning 

Under juni månad genomfördes ett antal telefonintervjuer med äldre på särskilt 

boende, personer som beviljats hemtjänst eller dagverksamhet för att följa upp och 

utvärdera arbetet under pågående pandemi. Frågor som ställdes handlade bl.a. om 

informationen kring Covid- 19, hur besöksförbuden påverkat och upplevelsen av att 

personalen använt skyddsutrustning. 

 Informationen har upplevts som tillräcklig - På de särskilda boendet har man 

inte fått vetskap om att medboende har avlidit utan fått läsa om det i tidningen. 

 Besöksförbuden har inneburit att de sociala kontakterna har minskat, fler 

uppger att man istället pratat med sina närstående via telefon. Några upplevde 

en viss tristess då gruppaktiviteterna på boendet ställts in. En annan person 

känner sig instängd. 

 Att personalen använt skyddsutrustning har gjort att man känner sig trygg. Fler 

uppger dock att det varit svårt att höra vad personalen säger bakom visir och 

munskydd. 

 Personer som haft hemtjänst har inte känt av någon större skillnad i hjälpens 

utförande. Möjligen förskjutna besök och att det varit många nya yngre 

personer som kommit på besök vilket varit trevligt och uppskattat av vissa. 

 Personer som har dagverksamhet har blivit erbjudna besök en gång i veckan för 

social samvaro vilket uppskattats men många längtar tillbaka till att 

verksamheten åter slår upp dörrarna. 

 

Extern tillsyn 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under våren tillsyn av hur 

Tidaholms kommun (social- och omvårdnadsnämnden) har arbetat med att tillgodose 

enskildas behov vid förändringar i deras insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under 

utbrottet av covid-19. 

 IVO, har inte funnit några brister inom de områden som tillsynen omfattat och 

avslutade ärendet. 

I bedömningen har IVO varit i kontakt med två enskilda individer. Där framgår att 

deras insats (dagverksamhet) blev inställd utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. De blev informerade om förändringen i förväg och de erbjöds 

ett annat utförande av insatsen. En av de enskilda hade påverkats negativt av 

förändringen i form av den sociala isolering som uppstod i samband med att insatsen 

förändrades. 
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Sammanställning av avvikelser enl SoL, LSS samt patientsäkerhetslagen 

Inkomna händelser som rapporterats som avvikelser enligt SoL, LSS samt 

patientsäkerhetslagen 

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

skyldighet att rapportera missförhållanden och vårdskador eller risker för 

missförhållanden och vårdskador. Avvikelsehantering är ett verktyg för ständiga 

förbättringar där syftet är att öka kunskapen om händelser som rapporterats i 

verksamheten. Avvikelsehantering skall användas i lärande syfte för att förebygga och 

undvika händelser, som annars skulle kunna fått negativa effekter på verksamhetens 

kvalitet. Genom att händelser rapporteras, utreds, bedöms och att nödvändiga 

åtgärder vidtas minskar risken för att de uppstår igen. 

Lex Sarah 

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

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

utredas och rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samma sak gäller 
om det finns risk för ett allvarligt missförhållande. Åtgärder ska vidtas för att förhindra 

att missförhållandet eller riskerna för missförhållandet inträffar igen. 

Lex Maria 

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

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

IVO. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att riskerna och vårdskadorna inte inträffar 

igen. 

 

Rapporterade avvikelser under första halvåret 2021 

 Bemötande (2 stycken) 

 Informationsöverföring (30 stycken) från Västra Götalandsregionen som bl.a. 

handlar om avsaknad av epikriser, läkemedel, recept och Apodos. Brist i 

hemplaneringen där sjukhuset sickade hem patenten en dag för tidigt, utebliven 

insulin. 

 Fallrapporter (671 stycken) 

 Larmavvikelser (19 stycken), fel på larm, rörelselarm som stängts av 

 Läkemedelsavvikelser (199 stycken)  

 Medicinteknisk utrustning (2 stycken) 

 Omvårdnadshändelser (30 stycken) som bl.a. handlar om utebliven dusch p.g.a. 

tidsbrist/vaccination, miss i planering vilket bidragit till uteblivit besök. Att den 

enskilde har lämnat boende via altandörr och gått ut i snön. Fysisk handgemäng 

mellan brukare 

 Rehabilitering (2 stycken) gällande utebliven rehabiliteringsinsats 

Inga av dessa händelser har föranlett någon vidare utredning gällande lex Maria eller 

Lex Sarah 
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Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 

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

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

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

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

intressenter. 

Under  första halvåret har det inkommit totalt 22 synpunkter och klagomål till 

förvaltningen. Dessa har bl.a. handlat om 

 flytten av lindängen och att bevara boendet som ett äldreboende 

 avsaknad av hår och fotvård på Midgård 

 försämring av växelvård då verksamheten flyttades till Friggs äldreboende 

 att det finns för få korttidsplatser i kommunen 

 att det inte finns något demensboende i kommunen 

 missnöjd med matdistributionen 

 att dagligverksamhet flyttats inom LSS 

 falsk trygghet inför planering av hemgång 

 hälso- och sjukvård i hemmet 

Flera inkomna synpunkter handlar också om beröm så som 

 Bra bemötande och god mat 

 Tacksam för att det görs mycket för pensionärer i kommunen 

 känner mig trygg med hemvård 

Sammanställning och förslag på förbättrande åtgärder 

Att driva och upprätthålla verksamheten kvalitet har varit en utmaning för samtliga 

enheter  och inneburit att utvecklingsarbete fått stå tillbaka för andra mer prioriterade 

delar så som att upprätthålla basala hygienrutiner, minska smittspridning och 

kontinuerligt implementera nya rutiner/arbetssätt utifrån gällande rekommendationer 

gällande covid-19. 
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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 – augusti 2021 är 

ett överskott mot budget på 4,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,0 procent av 

periodens budget. 

Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är ett överskott mot budget 1,8 

miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av nämndens budgetram för år 

2021. 

Det beräknade överskottet beror på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS samt 

barn- och ungdomsvård. 

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (maj 2021). 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

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

31

3,4 

31

3,4 
313,4     

Budgetr

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

31

5,2 

31

5,2 
315,2     

Avvikelse 

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

Avvikelse 

(%) 
0,3 0,3 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 
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4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt 

utfall 2021 
Budget 2021 

Avvikelse 

mot budget 

2021 

Utfall 2020 

 
2021-01-01 

- 2021-08-31 

2021-01-01 

- 2021-08-31 
 

2020-01-01 

- 2020-08-31 

Verksamhetens intäkter 36 587 25 956 10 631 35 497 

Verksamhetens kostnader -238 863 -232 435 -6 428 -241 781 

- varav personal kostnader -173 975 -175 000 1 025 -176 388 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-202 276 -206 479 4 203 -206 284 

Budgetram 206 480 206 480 0 187 664 

Nämndens avvikelse 4 204 1 4 203 -18 620 

Preliminärt utfall efter januari – augusti 2021 är ett överskott på 4,2 miljoner kronor: 

 Verksamhet LSS har haft lägre kostnader än beräknat pga. restriktioner till följd 

av covid-19-pandemin. 

 Kostnad för barn- och ungdomsvård har varit lägre än budget. 

Skillnader mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

 I helårsprognos inkluderas kostnad för att växelvård ökar antal platser från 4 till 

8 platser från augusti 2021. 

 Kostnad för missbruksvård ökar. Nya beslut om placeringar har fattats vilket 

innebär att kostnader för placeringar kommer att vara högre under hösten. 

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

period på följande sätt: 

 Avvikelsen för verksamhet LSS är ett överskott motsvarande 5,6 miljoner 

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

restriktioner pga. covid-19-pandemin. 

 Avvikelsen för missbruksvård är ett underskott motsvarande 1,1 miljoner 

kronor. 

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

miljoner kronor. 

 Avvikelsen för ekonomiskt bistånd är ett underskott motsvarande 1,2 miljoner 

kronor. 

 I övrigt mindre avvikelser från budget. 
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4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 

Prognos 

- Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 41 959 38 934 3 025 63 757 

Verksamhetens kostnader -355 355 -354 101 -1 254 -371 522 

- varav personalkostnader -269 040 -268 091 -949 -270 548 

Verksamhetens nettokostnader -313 396 -315 167 1 771 -307 765 

Budgetram 315 167 315 167 0 292 868 

Nämndens avvikelse 1 771 0 1 771 -14 897 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar 

och åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid året slut: 

 Anpassad bemanning på HVB Ariel. 

 Stängd växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende. 

 Stängning av Lindängens äldreboende. 14 platser flyttas till ny avdelning på 

Solvik äldreboende. 

 Anpassad bemanning på flyktingmottagning. 

 Minskning av nattjänst på Midgård äldreboende. 

 Minskning med 12 platser på Solvik äldreboende. 

Total effekt av anpassningar och åtgärder som anges i nämndens budget och 

verksamhetsplan för år 2021 är beräknad till 13,0 miljoner kronor. 

Under januari – augusti har förvaltningen genomfört följande beslutade åtgärder: 

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

genomfördes i april. 

 Växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende stängdes under år 2020. Antal 

växelvårdsplatser minskade från 8 platser till 4 platser som var integrerade på 
en avdelning för särskilt boende, åtgärden beräknades nå helårseffekt år 2021. 

Enligt beslut SON 2021-04-27 skall växelvård åter bedrivas på egen avdelning 

med 8 platser på Midgård äldreboende. Detta innebär även att planerad 

minskning av nattjänst på Midgårds äldreboende inte kan genomföras. Utökning 

till 8 platser beräknas vara genomförd i augusti. 

 Stängning av Lindängens äldreboende genomfördes i maj. De boende har flyttat 

till Solvik äldreboende. 

 Vakant tjänst på flyktingmottagningen är inte tillsatt. 

 Solvik äldreboende har minskat antal platser på de fyra större avdelningarna 

från 17 till 14 platser. Avdelning fem har 11 platser. Antal platser på Solvik 

äldreboende är totalt 67 platser från februari 2021. 

Nämnden har budgeterat med anpassningskostnader 3,2 miljoner kronor som skall 

täcka merkostnader under tiden anpassningsåtgärder sker på Lindängen äldreboende 

och på Solvik äldreboende. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna sammantaget har förväntad 

effekt vilket medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021. 

Dock behöver kostnaden för utökning av antal växelvårdsplatser kompenseras av 

annan anpassningsåtgärd i budget 2022. 
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Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

 Att Socialstyrelsen beviljar bidrag för merkostnader för covid-19-pandemin för 

december 2020 (Beslut och utbetalning blev klart i juni 2021). 

 Att beslutade anpassningsåtgärder får förväntad ekonomisk effekt. 

 I helårsprognos inkluderas kostnader för de placeringsbeslut som är fattade av 

nämnden. Helårsprognosen tar inte höjd för eventuella ytterligare beslut om 

externa vårdplaceringar. 

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

pandemin 

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader -6 572 -7 000 

Minskade intäkter   

Utökade statliga bidrag 7 764 7 000 

Övrigt   

Total påverkan 1 192 0 

   

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

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

medför 

 Ökade kostnader för personal, för att undvika smittspridning kan personal inte 

arbeta på fler än en enhet vilket försvårar planerade samordningsvinster. 

 Ökade kostnader för inköp av skyddsmaterial. 

Utökade statliga bidrag består av 

 Ansökt merkostnad för december 2020. 

 Ersättning för sjuklönekostnader. 

 Annat statsbidrag riktat till äldreomsorg som kan användas till att täcka 

merkostnader i samband med covid-19-pandemin. 

Åtgärdsplan 

Nämndens helårsprognos augusti 2021 har positiv avvikelse. Därför föreligger inte 

något behov av ytterligare åtgärder år 2021 utöver de som antagits i budget och 

verksamhetsplan för år 2021. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomf

örd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2021 

(tkr) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

Totalt     
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4.2.3 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

tkr 
2021-01-01 -- 

2021-08-31 

2020-01-01 -- 

2020-08-31 

Förändring 

- Utfall 

Verksamhetens intäkter 36 587 35 497 -1 090 

Verksamhetens kostnader -238 863 -241 781 -2 918 

- varav personalkostnader -173 975 -176 388 -2 413 

Verksamhetens nettokostnader -202 276 -206 284 -4 008 

Budgetram 206 480 187 664 -18 816 

Nämndens resultat 4 204 -18 620 -22 824 

 

Nämndsresultat tkr 
Utfall 2021-01-

01 -- 2021-08-31 

Budget 2021-

01-01  -  2021-

08-31 

Avvikelse mot 

Budget 

Verksamhetens intäkter 36 587 25 956 10 631 

Verksamhetens kostnader -238 863 -232 435 -6 428 

- Därav personal kostnader -173 975 -175 000 1 025 

Verksamhetens nettokostnader -202 276 -206 479 4 203 

Budgetram 206 480 206 480 0 

Nämndsresultat 4 204 1 4 203 

4.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och 

budget för 2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell 

ombudgetering av medel utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  

Pro

jek

t 

Nr 

Ack 

Utfall 

2021 

Budget 

2021 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2021 

Progno

s 2021 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Social- och 

omvårdnadsnämnden 

900

19 
284 343  343 343 0 

Inventarier LSS boende 
930

85 
77 259  259 259 0 

Summa  361 602  602 602 0 

Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - augusti förbrukat 0,4 

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

För helåret prognostiserar nämnden att 0,0 miljoner kronor kvarstår. 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01– 2021-08-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

2019-01-01 – 2019-12-

31 

Antal anställda 472 493 514 

- Kvinnor 429 455 474 

- Män 43 38 40 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
90,9 92,3 92,2 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
9,1 7,7 7,8 

    

Antal årsarbetare 452,7 470,5 490,1 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

95,9 95,4 95,4 

Sjukfrånvaro (%) 7,6 8,6 6,5 
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Inledning 
I början på 2020 började sjukdomen covid-19 att spridas i världen, Sveriges första bekräftade fall kom 

den 31 januari och en dryg månad senare, den 11 mars, meddelade världshälsoorganisationen (WHO) 

att covid-19 var att anse som en pandemi. Detta innebar att hela världen skulle förbereda sig för att 

sjukdomen skulle spridas och ha en beredskap för detta. Det visade sig snabbt att de mest sårbara 

grupperna var de äldre och att denna grupp särskilt behövde skyddas. 

Social- och omvårdnadsförvaltningen bedriver verksamhet som rör äldre, funktionsnedsatta och 

andra människor i utsatthet, i mångt och mycket personer som varit extra utsatta under pandemin. 

Förvaltningen har därför önskat sammanfatta de erfarenheter som förvaltningen har ett drygt år 

senare för att använda i verksamhetsutvecklingen. Rapporten omfattar både ett perspektiv som rör 

arbetsmiljö och hälsa, och ett perspektiv som rör brukare och verksamhet.  

Genomförande 
Underlaget till rapporten kommer från följande källor 

• Sammanfattning av diskussioner från samtliga arbetsplatsträffar med medarbetare, utifrån 

givna frågeställningar 

• Sammanfattning av diskussioner med samtliga arbetsledare 

• Sammanställning av svar från samtliga enhetschefer på förvaltningen 

• Erfarenheter från tidigare förvaltningschef 

• Erfarenheter från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

• Erfarenheter från förvaltningens samverkansgrupp 

• Intervjuer med sex brukare inom verksamheten 
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Erfarenheter från pandemins start 
När pandemin startade fanns det få vägledningar på plats, såväl nationellt som regionalt och lokalt. I 

Tidaholm fanns ”Ledningsplan vid samhällsstörningar” samt ”Pandemiplan” att utgå från. Båda dessa 

dokument är övergripande och har inte upplevts som ett stort stöd i arbetet.  

När pandemin var ett faktum så började den tidigare omvårdnadsförvaltningens ledningsgrupp att 

träffas tre ggr/vecka. Gruppen utökades även med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt 

representant från personalavdelningen och kommunikatör. Dessa möten dokumenterades med hjälp 

av kommunikatör.  

Den tidigare socialförvaltningen var inte lika direkt berörda då de inte specifikt arbetar med äldre och 

sköra personer. Denna ledningsgrupp träffades veckovis, de diskussioner som berörde pandemin 

handlade framförallt om bemanning.  

Beslutet om ett nationell besöksstopp uppfattades som positivt av verksamheter, det gav en känsla av 

handlingskraft och att pandemin togs på allvar. Det uppstod också lokala utbrott tidigt under 

pandemin. De verksamheter som drabbades hanterade det väl, och medarbetare på samtliga nivåer 

visade prov på flexibilitet.  

Uppfattningen är att de flesta anhöriga hade stor förståelse för de restriktioner som infördes. Det 

fanns en förståelse för att kontakt behövde ske på annat sätt, det ordnades även träffar utomhus 

vilket i de flesta fall uppfattades som välorganiserat och bra.  

Under våren var det delvis oklart hur kommunikationen utåt skulle se ut, personalen hänvisades till 

standardiserade uttalanden vilket uppfattade som kantigt och svårt att förhålla sig. Det fanns också en 

uppfattning om ”hemlighetsmakeri” kring vart det fanns smitta och dylikt, vilket ledde till 

spekulationer och skvaller. Det fanns också ett behov av att sätta rutiner för att hålla kontakt med 

anhöriga när boendet var stängt, vilket inte fanns.  

I perioder har hantering och beställning av skyddsmaterial tagit mycket tid i anspråk för delar av 

organisationen. Det finns också en upplevelse av att kommunen var för sent ute med 

skyddsutrustning, att beslut skulle fattats om detta innan Folkhälsomyndigheten (FHM) gick ut och gav 

direktiv. Det uppfattades hos många som oklart vilken utrustning som skulle användas, hur den skulle 

användas och när. 

Samverkan har fungerat olika väl på olika nivåer och olika enheter. Flera enheter har upplevt att det 

till en början kunde varit mer samverkan med skyddsombuden utifrån arbetsmiljön, men att detta 

blivit bättre. Upplevelsen är att på de enheter där chefen även tidigare sett samverkan som ett 

hjälpmedel, där fungerade det fortfarande väl, samt att anledningen till att det inte fungerade många 

gånger var att cheferna var ”sönderstressade”, eller en okunskap kombinerat med stress. 

På förvaltningsnivå är uppfattningen att samverkan fungerade väl från start, och att det snabbt kom 

igång med veckovisa möten för att hålla en kontinuerlig dialog.  

Några enheter har haft reflektions och frågestund varje vecka där chef, arbetsledare och 

sjuksköterska funnits på plats och där personal kunde komma spontant med frågor eller funderingar 

vilket upplevts som positivt.  

54



 

  

En annan enhet har haft en fysisk tavla där all aktuell information var samlad. Det underlättade för 

medarbetarna som kunde gå till tavlan och uppdatera sig när ett arbetspass började vilket upplevdes 

som enkelt och tydligt.  

En återkommande synpunkt är att förvaltningen/ ledningen/ nämnden kunde prioriterat annorlunda 

vad gäller de omställningskrav som fanns utifrån det ekonomiska läget. Förvaltningen öppnade upp ett 

LSS-boende mitt under pandemin och det skedde också stora omställningar i verksamheten pga 

besparingar såsom beslut om och verkställande av flytt av verksamhet. Under pandemins första våg 

kom också beslut om att alla vikarietillsättningar skulle redovisas, ett beslut som uppfattades som ett 

misstroende och lede till en ökad arbetsbelastning.  

Under våren förbereddes för att personal från andra förvaltningar skulle arbeta inom verksamheten 

då det saknats mycket personal. Erfarenheterna av detta har varit blandad, exempel ges på att 

personal flyttats om och mycket arbete lagts ner för att exempelvis ändra scheman, introducera osv. 

När personalen sedan kom så arbetade de endast ett par veckor, därefter fattades nytt beslut om att 

de inte längre skulle vara kvar. Det uppfattades som oklart varför, och ledde till merarbete. Det 

uppfattades också som tydligt att en del personer inte ville arbeta inom vård och omsorg. En generell 

uppfattning är att listan över kapacitet i kommunen som gjordes upp borde ha kunnat använts på ett 

effektivare sätt. 

Vissa medarbetare som arbetade administrativt saknade direktiv kring hemarbete, även efter det att 

FHM gick ut och rekommenderade detta. När hemarbete började praktiseras visade det sig finnas 

brister i verktygen som användes och det var svårigheter att kunna utföra sitt arbete fullt ut hemifrån. 

Det har samtidigt funnits en känsla av att de som arbetat på plats varit mer utlämnade åt att lösa 

saker själva, och att de som arbetat hemma inte haft den tillgänglighet eller möjlighet att stödja som 

tidigare.  

Synpunkter kring avsaknaden av teknisk utrustning har även kommit från andra håll. När det inte var 

möjligt att mötas i vardagen på samma sätt som tidigare så uppfattades det som viktigt att ha tillgång 

till teknisk utrustning så att det därigenom var möjligt att upprätta kontakt med enhetschef och 

arbetsledare. Avsaknaden av arbetsplatsträffar har varit kännbart och bidragit till frustration, 

missförstånd och onödiga konflikter. Tanken på att hålla digitala möten kom tidigt men avsaknaden av 

de tekniska förutsättningarna gjorde att det inte var möjligt fullt ut. Vissa enheter upplever dock att 

samarbetet med IT fungerat väl och att hemarbete fungerat, även om de flesta upplevt det som 

problematiskt att inte möta brukare/klienter i verkligheten.  

Det finns en diskrepans kring hur medarbetare inom äldreomsorg respektive funktionsnedsättning 

uppfattat arbetet med covid. Inom äldreomsorgen, som är mer van att arbeta med smittskydd, gick 

omställningen snabbt. Inom funktionsnedsättning som inte har samma vana är uppfattningen att 

omställningen kunde gått snabbare, det efterfrågades även stöd i att samtala med brukarna i ett tidigt 

skede, exempelvis bildstöd.  

Uppfattningen var även att det saknades information från centralt håll under pandemins start. Det 

fanns en önskan om en mer samlad, enhetlig information från kommunen som arbetsgivare där det 

framgått att kommunen var ett gemensamt team som skulle lösa detta tillsammans.  
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Erfarenheter från pandemins andra 

våg 
Samtliga enheter var betydligt bättre rustade under pandemins andra våg. Även de som drabbades av 

smitta under andra vågen upplevde ett annat lugn. De upprättade rutiner som fanns hade satt sig i 

grupperna, en enhetschef beskriver det som att ”det fanns ett enormt fokus från personalen de visste 

vad de skulle göra, tog på sig all skyddsutrustning, körde ned huvudet och jobbade”. 

När besöksförbudet släpptes var det fortsatt restriktivt med besök på särskilda boenden. Detta 

resulterade i en del frustration och ilska hos anhöriga som önskade besöka boendet, vilket ledde till 

mycket arbete för såväl omvårdnadspersonal, sjuksköterskor som arbetsledning.  

Under våren upplevdes det som om det var mer sekretess avdelningar emellan. När det under 

hösten blev mer öppet om var det fanns smitta så upplevdes det som positivt och det motiverade 

personalen på de ”friska” avdelningarna att göra allt för att förhindra att smittan skulle komma dit. 

Under den andra vågen så kom också provtagningen av personal igång på ett bra sätt vilket samtliga 

enheter lyft som något mycket positivt. Det märktes att personalen var vana vid skyddsutrustning 

och hygienrutiner, samt överlag tryggare med arbetssituationen. Kunskapen var högre och det fanns 

ett annat lugn i organisationen, personalen kände sig tryggare och de upplevde mer uppskattning från 

ledningen. Det fanns också bättre rutiner för att styra om personal och minimera antal arbetsställen. 

Medarbetare var bra på att hålla avstånd till de boende, men detta efterlevdes inte alltid i 

personalutrymmena, detta förbättrades när förtydliganden kring detta kom.  

Även under pandemins andra våg upplevde delar av den administrativa personalen att det var 

svårigheter att få till hemarbete, dels saknades det tydliga direktiv kring vad som gällde, och dels var 

tekniken fortfarande inte optimal. Andra tyckte att det fungerade mycket bättre och upplevde också 

att de blivit mer kreativa i hur de kunde kommunicera med medborgare, ex promenader och 

videomöten. Arbetet upplevdes på ett sätt mer effektivt då de ”sluppit” många resor, både att besöka 

klienter, samt medverka på utbildningar och möten med samverkansparter. 

Flera enheter upplevde ”det nya normala” som positivt när det kom till hygienrutiner, såsom visir, 

mer desinficering och stanna hemma vid minsta symtom och ser att de vore bra att hålla i detta även 

efter det att pandemin klingat av. Det uppfattades också som lärorikt att arbeta kring de riktlinjer 

som kommit och det har lett till förändrade rutiner inom flera verksamheter.  

 

Att ta emot stöd under en kris- 

brukarnas perspektiv 
Samtliga brukare har känt sig trygga med att personalen använt skyddsutrustning. Det har inte 

upplevts som besvärande, även om det ibland varit svårt att kommunicera när personalen använt 

både visir och munskydd. Ibland har de fått fråga om flera gånger för att förstå vad som sägs. 

Det är ingen som lyft negativa aspekter som är kopplade till omvårdnaden eller kommunens sätt att 

ta sig an pandemin. De som bor på särskilda boenden beskriver att de trivs jättebra på boendet och 
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”det finns inget att klaga på”. Dock lyfter flera att de saknat aktiviteterna och den sociala samvaron 

kring måltider och någon att spontant träffa eller prata med. Dagarna har blivit långtråkiga och de har 

upplevt att det är samma saker som händer dag ut och dag in. De lyfter fram vikten av att personal 

tar sig tid för samtal ”fem minuter kan förgylla hela dagen”. Överlag tycker brukarna att de fått 

tillräckligt med information kring pandemin. Däremot har någon fått läsa om kamrater på boendet 

som gått bort i tidningen vilket känts tungt och man hade önskat att få informationen på annat sätt. 

De intervjuer som genomförts med personer som bor på särskilt boende har varit mycket 

uppskattade ”att få ett samtal från någon som undrar hur jag har det har förgyllt hela min dag”.  

När besöksförbudet på SÄBO kom så har de boende funnit sig i att det varit så, en del lyfter fram att 

de inte har så många att hålla kontakt med, men merparten har haft telefonkontakt med sina 

närstående. Att inte få ta emot besök har varit svårt och ensamt. De närstående har också varit noga 

med att hålla avstånd eller har inte velat komma till boendet. De boende har saknat att följa med 

närstående till sommarstugan, besöka sin makas grav, ta färdtjänsten och hälsa på sina barn och andra 

aktiviteter som tidigare varit självklara. De som bor på SÄBO har varit mycket på sina egna rum 

vilket blir isolerande, ”har känt mig som en fånge i mitt eget hem”.  

Brukare med hemtjänstinsatser uppger att de inte känt av någon större skillnad under pandemin. 

Hemtjänsten har kommit som vanligt och de har varit fantastiska, det har dock blivit en del 

förskjutning av tider för besök. Det har också varit en hel del yngre personal som kommit som 

upplevt som ”pigga och trevliga när de kommer”. Brukare inom hemtjänsten uppger att de hållit 

kontakt med anhöriga via telefon men att pratstunden med personalen i samband med besöken varit 

viktig.  

Brukare som haft dagverksamhet beviljad har inte kommit till den eftersom den varit stängd men 

personalen har då istället kommit hem till den enskilde. Detta har uppskattats.  

 

Att leda i kris- enhetschefens 

uppdrag 
Flera enhetschefer har uppgett att de fått lita till sin egen erfarenhet av arbete i kris. Eftersom smittan 

var ny fanns det många frågor som ingen kunde svara på och det var en svårighet att förhålla sig till 

det. De har arbetat mycket med att försöka skapa trygghet, lugn och härbärgera medarbetarnas 

känslor.  

Under våren samlades dåvarande omvårdnadsförvaltningens ledningsgrupp ofta och var med i 

beslutsfattandet. Det fattades exempelvis beslut om att stoppa utomhusbesök från kyrkan och 

förskolan, samt under våren beslut om att inte använda munskydd trots personalen önskemål. Även 

om besluten till viss del fattats inom förvaltningens ledningsgrupp är den övergripande känslan att 

frågorna inte diskuterades tillräckligt, och att de beslut som fattades inte alltid var välgrundade, det 

fanns en känsla av att alla slutade tänka och bara agerade, inte ifrågasatte eller funderade kring vad 

det var som hände.  

Vissa beslut skedde snabbt eftersom andra myndigheter gick ut med information om att nya 

rekommendationer gällde från ”nu”. Förvaltningen har varit snabba med att följa dessa 

rekommendationer och råd, men det har varit på bekostnad av ställtid och ingen framförhållning. 
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Det fanns hos många en upplevelse av ensamhet och av att ha blivit lämnade med uppdraget. Under 

våren omfördelades viss personal till förvaltningen, men upplevelsen var att det krävde mer än vad 

det gav. Det fanns motstånd och mycket arbete som behövde läggas ned när det inte fanns någon tid 

till detta. I efterhand kan flera se att de önskat mer tydlighet och riktiga svar från centralt håll. Det 

var också ett enormt stort tryck från medarbetare kring olika frågor och ofta upplevde cheferna att 

de stod ensamma och skulle fatta beslut där det var oklart vad som gällde.  

Många enhetschefer och arbetsledare har känt en stark psykisk press under lång tid. I början handlade 

det bland annat om skyddsutrustning som inte fanns. Det fanns en oro över att behöva låta personal 

arbeta utan skyddsutrustning. Utrustningen fick ”ransoneras” och delades ut vilket uppfattades som 

en tillitsbrist, när det i själva verket handlade om att det inte fanns tillräckligt mycket. Enhetschefer 

har känt sig ensamma i arbetet, de har saknat sina kollegor, och det har inte heller funnits en vana att 

efterfråga hjälp och stöd av varandra. Det har funnits en stor känsla av otillräcklighet, och svårigheter 

att leda en arbetsgrupp som inte kan träffas som vanligt pga restriktioner.  

De som haft smitta i verksamheten har upplevt att stödet från regionen/Vårdhygien har fungerat väl. 

MAS har också varit ett stort stöd för många enhetschefer och de har under perioder av utbrott haft 

en kontinuerlig kontakt under såväl dagar som kvällar. Även stödet från kommunens kommunikatör 

har fungerat väl och den kortfattade information som kommit ut veckovis har varit uppskattad. I 

övrigt har informationsflödet uppfattats som överväldigande och det har varit svårigheter i att sålla 

kring vad som varit viktigt och mindre viktigt, också en upplevelse av att information inte varit 

samstämmig 

 

Att arbeta i kris- 

omvårdnadspersonal och hälso- och 

sjukvårdspersonalens perspektiv 
Samtliga medarbetare genomgick tidigt utbildning i basala hygienrutiner vilket upplevdes som positivt 

och gjorde alla bättre rustade. Medarbetare har efter genomgången utbildning visat upp ett intyg för 

arbetsledare/chef. Upplevelsen är att alla som arbetat uppfattat allvaret i situationen och tagit ansvar 

både i arbetslivet och i sitt privatliv för att undvika att sprida smitta.  

Informationsflödet under pandemin har varit stort. Det har upplevt som svårt att sålla och förhålla sig 

till information från olika kanaler. De checklistor som tagits fram (grön och röd för sjuksköterskor 

och omvårdnadspersonal) på de särskilda boendena upplevdes som handfasta och bra i det dagliga 

arbetet. De enheter som fått veckovis och/eller strukturerad information från sin enhetschef har 

upplevt detta som positivt och som en hjälp.  

Det har varit många olika bud kring skyddsutrustning, vad som gäller just nu, vid smitta, potentiell 

smitta osv. särskilt rörigt var detta under våren då det hela tiden upplevdes komma nya 

rekommendationer och riktlinjer kring detta. Det upplevde som viktigt att ha en uppdaterad chef 

som kunde ge senaste information och i viss mån sålla bland all information som kom. Det 

uppfattades också som rörigt kring rutinerna för att fylla på material. Det hade kunnat underlätta 

arbetet om det varit bättre organiserat. Upplevelsen var att det särskilt på kvällar, nätter och helger 

inte fungerade optimalt och att tid fick läggas på att ”springa för att hämta/leta efter grejer”. 
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Sjuksköterskor gick mellan avdelningar och det upplevdes, både från sjuksköterskesidan och 

omvårdnadspersonal att det skulle funnits möjligheter att delegera mer arbetsuppgifter. Detta både 

för att avlasta sköterskor och för att minimera kontakter för brukarna. 

Ibland har det uppfattats att de funnits en ovilja att fatta beslut i specifika frågor vilket lett till 

otydlighet och därmed risk för osämja i arbetsgrupper när det inte varit tydligt vad som gällt.  

Under pandemins andra våg var alla bättre förberedda och det gick enklare att komma igång med 

arbetet med smittade, dock upplevdes det inte som om det hann bli någon återhämtning däremellan. 

Många hade svårigheter att få ut sin semester, både under sommaren och julen. Stödet från närmaste 

ledningen har varit bra, däremot hade man önskat mer stöd från kommunledningen i form av 

uppmuntran, och att bli sedd för de stora arbetsinsatser som krävts under pandemin. Det har krävts 

mycket arbete för att få verksamheten att vara bemannad under utbrotten.  

Det har upplevts som svårt att få personalresurser att räcka till för att tillgodose brukarnas behov av 

socialt umgänge. Den isolering som lätt uppstår för brukare när de tvingades vara i karantän vid tex 

symtom, sjukdom och efter provtagning hade kunnat underlättas om det funnits mer personal. 

Provtagning av brukare som inte ingår i kommunal hälso- och sjukvård har lett till merarbete och 

oklarheter i vems ansvaret är och hur det ska gå till.  

I samtliga verksamheter har det fungerat väl med att medarbetare som visat symtom varit hemma, 

följsamheten till basala hygienrutiner och användande av skyddsutrustning uppfattas som hög. Flera 

enheter lyfter också att de fått en bättre sammanhållning i grupperna, det har känts att kollegor 

ställer upp för varandra i kris och att det finns en tillit till detta.  

 

Att arbeta under en kris- personal 

som arbetat nära smitta 
Personal som arbetat på avdelningar där det funnits smitta fick uppfattningen att läkare inte 

ville/kunde komma till de särskilda boendena, vilket ledde till att mycket ansvar axlades av 

sjuksköterskor. Det har varit svårt för personalen att se de boende ha det svårt i slutskedet och 

uppleva att de inte kunnat ge brukaren adekvat hjälp. Många dödsfall på en avdelning tär på 

personalen. Även personal inom hemvården upplevde sig som ensamma när potentiell smitta 

upptäcktes. Det var oklart hur personer som inte hade kommunal hälso- och sjukvård skulle provtas 

och det drog ut på tiden.  

De medarbetare som arbetat på avdelningar där det funnits smitta har periodvis upplevt att det 

funnits för lite personal och en önskan fanns om att utöka personalstyrkan under dessa tider. 

Personal har upplevt sig ensamma, det har varit svårt att förstå varför inte ledningen varit ute på 

avdelningarna när omvårdnadspersonal varit där och arbetat i smittan. Bland personer som arbetar 

inom resursen har det också funnits önskemål om att få en förberedelsetid om att det funnits smitta 

på arbetsplatsen. 

Det har funnits önskemål om att omvårdnadspersonal och sjuksköterskor skulle arbetat närmare 

varandra för ökad förståelse och erfarenhetsutbyte mellan professionerna, ett mer teambaserat 

arbete Många medarbetare kände sig ensamma och det fanns en känsla av att ledningen inte var rädda 

om personalen när skyddsutrustning under våren inte fick användas på det sätt som det gör idag.  
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Analys och förslag på fortsatt arbete 
Sammanfattningsvis har medarbetare och chefer inom Social- och omvårdnadsförvaltningen gjort en 

stor insats för att under perioder av mycket hårt tryck fortsatt att leverera en lagstadgad verksamhet 

dygnet runt, alla veckans dagar. De beslut som har fattats, och de förändringar som skett har alla 

skett med goda intentioner och med brukaren och verksamhetens bästa i fokus. Det är dock av vikt 

att se tillbaka och dra lärdom av det som varit för att vara än mer förberedda nästa gång en kris 

inträffar. Med detta sagt redovisas nedan olika förslag på förbättringar i verksamhetens arbete.  

Information och kommunikation 
Det har under hela pandemin kommit enormt mycket information från olika håll, nationellt, regionalt 

och lokalt. Oavsett nivå har medarbetare upplevt det som rörigt och svårt att ta till sig aktuell 

information. Detta trots goda intentioner att uppdatera intranätet och gå ut med information via 

mail. Det finns en förbättringspotential i detta och inför framtida potentiella kriser vore det önskvärt 

att bereda information än mer innan den går ut. Information behöver samlas, sållas och förtydligas 

innan den sprids vidare. Önskvärt vore att utsedd person på förvaltningen, beroende på frågans art, i 

framtiden har ett nära samarbete med kommunikatör för att tillsammans anpassa information innan 

den går ut. Ett tänkbart scenario är att information samlas och skickas ut veckovis. Tidaholm har varit 

mycket snabba på att ställa om verksamheten och göra anpassningar när nya direktiv kommit. Frågan 

är om detta är ett rimligt krav att ställa, kanske vore det bättre att ge verksamheten lite ställtid och 

också implementera ny information i ledningsstrukturen innan den går vidare ut i verksamheten.  

Kommunikationen utåt är också en viktig del för att upprätthålla förtroende och tillit till kommunen. 

Under pandemin har det varierat vilket stöd anhöriga till brukare har fått. Inför framtiden vore det 

önskvärt att planera för hur kommunikationen med anhöriga ska ske i händelse av kris, vem som 

kommunicerar, hur och hur ofta. Detta gäller även kommunikation till de brukare som tar del av 

verksamheten. I rapporten framkommer att brukare upplevt det som tungt att få läsa om svåra 

besked i tidningen och hade önskat att få detta personligt av personalen.  

Ett ledord i all kommunikation bör vara transparens. Som någon av medarbetarna påpekade ”det är 

bättre att få veta att det inte finns någon information än att inte få veta något alls”.  

Centrallager med skyddsutrustning 
Framförallt under pandemins start har skyddsutrustning varit en stor och viktig fråga. Förutom att det 

inte fanns fullständiga rekommendationer kring användande av skyddsutrustning så var det i hela 

Sverige, och världen, brist på skyddsutrustning. Detta ledde till svåra överväganden för såväl 

arbetsledning som medarbetare och det ledde till mycket oro. Något som pandemin lärt oss är vikten 

av att vara förberedda. Det ses som viktigt att ha ett relativt stort centrallager med skyddsutrustning 

som kan fungera som en buffert när behov finns. Naturligtvis behöver varje enhet ha ett eget lager av 

utrustning, men ett centralt lager bör finnas med ett utpekat ansvar för detta. Lagret måste 

underhållas och det måste finnas ruljangs på utrustningen då den annars riskerar att bli för gammal 

och obrukbar.  

Smittskyddsarbete, egentest och smittspårning 
En ytterligare viktig lärdom som pandemin gett är vikten av basala hygienrutiner. Det är av vikt att 

fortsatt arbeta med hygienrutiner vid introduktion av nya medarbetare, samt kontinuerligt på 
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arbetsplatsträffar. Det behöver också finnas tydliga och enkla rutiner kring när och hur 

skyddsutrustning ska användas. Till viss del är hygienrutiner beroende på lokalen utformning och 

dylikt, det kan därför vara bra att skriva ner egna, lokala rutiner för hur arbetet ska gå till, med stöd 

av de erfarenheter som finns.  

Kohortvård är något som diskuterats flitig under pandemin och kritik har nationellt riktats mot 

äldreomsorgen. Det glöms ofta bort att den kommunala vård och omsorgen har god kännedom om 

kohortvård och att detta i princip praktiseras varje år då vinterkräksjukan kommer till 

verksamheterna. Utifrån detta så finns det redan upparbetade rutiner för hur detta arbete ska ske, 

det finns dock anledning att se över dessa rutiner och eventuellt revidera dem utifrån erfarenheterna 

från pandemin.  

Under pandemin har mycket personalresurser lagts på smittspårning, utdelning och administrering av 

egentester. Till en början kändes det självklart att verksamheterna driftade detta själva, men med 

tanke på den ojämna arbetsbelastningen vore det i framtiden önskvärt att liknande arbetsuppgifter 

fördelas till andra funktioner antingen inom förvaltningen eller centralt. Erfarenheten visar att de 

arbetsuppgifter som i en kris tillkommer och som inte direkt berör arbetet bör avlastas de personer 

som arbetar mer direkt i krisen.  

Det är också viktigt att erfarenheterna ovan förs vidare till utbildningsanordnare som då bättre kan 

rusta blivande medarbetare redan under utbildningstiden.  

Personalförsörjning 
Personalförsörjningen har stundtals varit mycket svår under pandemin. När ett stort antal 

medarbetare varit antingen sjuka eller i hushållskarantän har personalläget varit ansträngt. Insatser 

har skett av såväl resurspersonal och timanställda som av medarbetare som arbetat övertid. Det är 

inte okänt att belastningen på kommunen som helhet varit mycket ojämn. Önskvärt vore att inför ett 

liknande läge, redan tidigt i processen ta fram alternativa personalförsörjningsplaner, men också vara 

tydliga med förutsättningar och krav för dem det gäller. Upplevelsen av att under kortare perioder få 

in personal från andra förvaltningar har varit blandad. För att säkra personaltillgång i en kris kan det 

dock vara viktigt att så sker, det behöver då finnas tydliga arbetsbeskrivningar, och tydliga direkt från 

ledningen kring förutsättningarna.  

Styrning och ledning 
Från många olika håll har det kommit synpunkter kring att det vid en kris krävs en krisplan med tydlig 

utpekat ansvar att utgå ifrån. Det har framkommit att det finns ett behov av att arbeta bättre i 

stabsläge, både på kort och lång sikt. Kommunen är förhållandevis liten och olika funktioner hade 

kunnat användas på ett bättre sätt för att få samordningsvinster och underlätta ute i verksamheterna. 

Verksamheter som har direktkontakt med invånare/brukare och måste finnas på arbetsplatsen 

upplever att de haft svårt med att få stöd från kommunens servicefunktioner. Detta hade kanske 

kunnat undvikas genom en mer övergripande ledning och styrning. Det finns behov av att se över 

såväl de övergripande som de interna dokumenten som rör krishantering, pandemiplan odyl. Sådana 

dokument behöver också hållas aktuella, revideras och diskuteras regelbundet. 

I rapporten framkommer även svårigheten att under en pandemi påbörja och genomföra förändringar 

i verksamheten. Det har varit en realitet att detta behövt ske under pandemin då nämnden 

prognosticerat stora underskott och politiska beslut fattats. Det har dock upplevts som en ytterligare 
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börda och har till viss del lett till tillitsbrist. Det är svårt att dra några klara slutsatser utifrån detta, 

men en lärdom är att kommunikation och delaktighet kring beslut, i alla led, är av vikt.  

Arbetsmiljö 
En tydlig slutsats att dra är att det varit en oerhört påfrestande tid för samtliga medarbetare och 

chefer. Förutom den oro som samhället i stort känt utifrån det faktum att en okänd smitta utan 

botemedel blossat upp så har medarbetare haft oro och kval kring de brukare som de arbetat med.  

Det finns behov av att kontinuerligt fylla på kunskap hos arbetsledningen kring arbetsmiljöfrågor och 

psykisk påverkan på medarbetare. Det är viktigt att arbetsledning ser och stöttar, både i det lilla och 

det stora. Några enheter har erbjudit reflektionsstunder för personal, vilket är ett gott exempel på 

hur medarbetares stress kan reduceras. De medarbetare som arbetat nära smittade personer som 

gått bort kan uppleva det som mycket tungt och fundera över sin egen det i det hela. I dessa fall har 

samtalsstöd erbjudits vilket är positivt och bör ses som en naturlig del i förvaltningens krisarbete. 

Detta är något som bör tas med i en revidering av krisplaner.  

Även enhetschefer och arbetsledares situation är viktig att utvärdera och lyfta. Många har upplevt sig 

ensamma med en stor känsla av otillräcklighet. Det är viktigt att fortsatt arbeta med enhetschefernas 

arbetssituation och hur denna kan underlättas i tider av kris. Något som kan vara värt att ta med sig 

är möjligheten att enhetschefer ersätter varandra under perioder av stor belastning, om så bara för 

en eller ett par dagar så det finns möjlighet till återhämtning. Det behöver också finnas ruiner för hur 

administrativa funktioner kan användas för att underlätta arbetet, exempelvis genom att avlasta med 

smittspårning, dokumentera riskbedömningar och/eller annat.  

I detta bör även nämnas att många enheter upplever att de svetsats samman och blivit tajtare som 

arbetsgrupp utifrån de erfarenheter de haft tillsammans. Även detta är värt att uppmärksamma och ta 

med som en god erfarenhet av arbetet.  

Hemarbete/tekniska lösningar 
Handläggare är en grupp som alltmer uppmanats att arbeta hemifrån deltid samt undvika ”onödiga” 

besök. Detta har lett till svårigheter att göra adekvata bedömningar av behov, och ibland lett till 

merarbete. Det är av vikt att göra kloka övervägningar även när det kommer till mer administrativ 

personal. Att möte människor i utsatthet är inte lätt, det personliga mötet är ibland avgörande. Det 

finns ett behov av att tydliggöra när och hur det personliga mötet ska prioriteras, respektive 

prioriteras bort, samt hur och när hemarbete ska användas.  

Det har också blivit mycket tydligt hur avsaknaden på adekvat teknisk utrustning, och kunskap om 

dessa, har vållat problem i verksamheten. Det har handlat om problem för personer som uppmanats 

att arbeta hemifrån, men även svårigheter för brukare att hålla kontakt med anhöriga, eller delta i 

vårdplaneringar. Det finns ett stort behov av att uppdatera och förse fler medarbetare med teknisk 

utrustning i form av exempelvis bärbara datorer.  

Sammanfattning 
Rapporten redogör för upplevelser av att arbeta och leva under en pandemi och vilka erfarenheter 

som går att dra från detta. Det är tydligt att all personal arbetat under stark press och att det funnits 

en stor ovisshet i organisationen. Det saknades adekvata rutiner och riktlinjer som gick att använda i 
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det dagliga arbetet, men detta arbetades fram under tidens gång. Informationsflödet har varit mycket 

omfattande och mycket tid har fått läggs på att tolka och förstå den information som kommit. 

Svårigheterna att få tag på skyddsutrustning har präglat arbetet, och det har funnits en oro kring 

detta.  

Arbetet med basala hygienrutiner intensifierades under pandemins början, och detta har hållit i sig. 

Många ser förbättringar inom detta område som troligtvis inte varit på plats om inte pandemin 

kommit. Detta arbete kommer fortsätta även efter att pandemin klingat av.  

De brukare som kommit till tals i rapporten har en god bild av hur personalen agerat under 

pandemin och kan beskriva svårigheten att leva med en pandemi, men upplever ett gott bemötande 

från personalen.  

Samtliga medarbetare och chefer har arbetat hårt och med verksamhetens bästa i fokus. Det finns 

förbättringsområden som rör såväl styrning och ledning, som lagerhållning av skyddsutrustning, 

teknisk utrustning och kommunikativa insatser. Mycket har dock fungerat väl även tidigt i pandemin 

och det finns all anledning att känna en stolthet över det arbete som utförts. 
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Bilaga, aktivitetsplan 
Vad? När? Ansvarig 

Uppdatera krisplan och pandemiplan med information kring 
kommunikation till anhöriga, kommunikation utåt, hur arbete 
i stabsläge ska fungera på kort och lång sikt samt vilka 
arbetsmiljöinsatser som kan behövas under pågående kris 
 

2021 Socialchef 

Förbereda för ett centrallager av skyddsutrustning med 
tydliga rutiner för hur detta ska skötas 
 

2021 Socialchef 

Upprätta rutiner kring personalförsörjning samt 
arbetsbeskrivningar för vissa turer som kan ersättas inom 
olika verksamheter 
 

2021/ 

2022 

Socialchef med 

stöd av 

personal-

avdelningen 

Informationsöverföring till utbildningsanordnare kring 
förvaltningens erfarenheter 
 

2021 Representanter 

i VOC 

Inventera behovet av teknisk utrustning på förvaltningen för 
att därefter lägga upp en plan för införande 
 

2021/ 

2022 

Verksamhets-

utvecklare IT 
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tidaholm.se 

tidaholms.kommun@tidaholm.se 

0502-60 60 00 
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Inledning 
Revisorerna i Tidaholms kommun har i sin granskning av hemtjänsten november 2020 
gett social- och omvårdnadsnämnden i uppdraget att kvalitetssäkra och förklara sina kost-
nader rörande hemtjänst. Tidaholm har en förhållandevis låg kostnad för hemtjänst för 
personer över 65 år resp. 80 år. Detta främst beroende på att färre hemtjänsttimmar bevil-
jas. När kostnaderna per hemtjänsttagare samt kostnad per hemtjänsttimme jämförs har 
kommunen en hög kostnad, vad är den bidragande orsaken till dessa höga kostnader?  
 
Uppdrag 
Uppdraget omfattar att ta fram en nulägesbild över hur hemtjänsten är organiserad samti-
digt som kostnadssiffrorna behöver kvalitetssäkras. I uppdraget ingår att ta fram förslag 
på förbättringar. 
 
Följande tre frågeställningar ska besvaras och analyseras 
1, Kostnaden för hemtjänst (kr/hemtjänsttagare) samt kostnad per beviljad hemtjänst-
timme i Tidaholm är högre än andra jämförbara kommuner, hur kan dessa kostnader sän-
kas och hamna på liknande nivå som andra kommuner? 
 
2, Hemtjänsten i Tidaholm har en lägre personalkontinuitet än andra jämförbara kommu-
ner, vilka omställningar i arbetssätt krävs för att sänka detta mått? 
 
3, I jämförelse med andra liknande kommuner så har Tidaholm en högre andel äldre som 
bor på särskilda boenden och en lägre andel äldre som erhåller hemtjänst, vad krävs för 
att äldre i Tidaholm ska kunna bo kvar i sina hem med hemtjänstinsatser, det vill säga för-
dröja inflyttning till ett särskilt boende? 
 
I ”Koll på äldreomsorgen” så jämförs Tidaholm med Heby, Sävsjö, Sölvesborg, Tomelilla, 
Tibro, Nora och Smedjebacken, dessa är liknande kommuner enligt Koladas ”liknande 
kommuner äldreomsorg”. En del i arbetet är att undersöka vad dessa kommuner har för 
framgångsfaktorer.  
 
Förväntad effekt av granskningen 
Att öka förståelse för de kostnadsjämförelser som revisorerna hänvisat till genom att 
granska och analysera hemtjänstens kostnader och vad som driver dessa kostnader. Må-
let är att ha en hemtjänstbudget i balans. Att utförandet av insatser ska upplevas som till-
gängliga, effektiva och hålla en hög kvalitet. 
 
Uppdragets syfte 
Syftet är att kvalitetssäkra, analysera och förklara hemtjänstens kostnader i förhållande till 
liknande kommuner. 
 
Uppdragets mål och leveranser 
Målet är att ge en nyanserad bild av hemtjänsten, vad som driver hemtjänstens kostnader 
och att besvara de tre frågeställningar som revisionen ställt till Social- och omvårdnads-
nämnden. Granskningen presenteras i en slutrapport till nämnden den 8 juni. 
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Sammanfattning 
Uppdraget har varit att analysera, kvalitetssäkra och förklara hemtjänstens kostnader och 
de uppgifter som förvaltningen lämnar nationellt, samtidigt som en jämförelse skulle göras 
med liknande kommuner som bedriver äldreomsorg.  
 
Att göra analyser och dra slutsatser utan att ta reda på fakta och underliggande paramet-
rar bidrar ofta till fel slutsatser i synnerhet om verksamheten ska jämföras med andra 
kommuner. Med det sagt  är det otroligt viktigt att veta vad det är man jämför så att det 
sker utifrån samma förutsättningar.  
 
Hemtjänstens kostnader påverkas av tre faktorer, uppdraget och dess förutsättningar, bi-
ståndsbedömningen och utförandet av tjänsten. Granskningen visar att det finns behov av 
att se över de riktlinjer som är antagna för biståndsbedömningen inom socialtjänstlagen. 
 
För att biståndshandläggarna ska göra mer likvärdiga bedömningar gällande tid, bör scha-
blontider läggas till i verksamhetssystemet då dessa försvunnit med anledning av införan-
det av IBIC (Individens behov i centrum). 
 
Kostnad per beviljad hemtjänsttimma är ett av fler mått som beräknas genom att dividera 
den totala kostnaden för hemtjänsten med det totala antalet beviljade hemtjänsttimmar. 
Granskningen visar att det finns brister i registreringen och rapporteringen av beviljad tid 
vilket innebär att måttet inte är rättvisande.  
 
Kostnaden för Tidaholm var 2019, 1401 kronor per beviljad hemtjänsttimma jämfört med 
liknande kommuner på 879 kronor. Detta är en uppseendeväckande stor avvikelse som 
förvaltningen bedömer inte är korrekt. Brister gällande registrering och rapportering av be-
viljad tid gäller insatserna matdistribution, avlösning, ledsagning, dubbelbemanning samt 
registrering av tid för vård i livets slutskede.  
 
En översyn och justering av kostnadsfördelningen har genomförts vilket kommer att på-
verka kostnaderna och vara mer rättvisande gällande hemtjänsten 2021. Förändringarna 
medför att nyckeltalet kostnad per hemtjänsttagare kommer vara närmare liknande kom-
muner än vad som redovisats för 2019.  
 
Med anledning av att andelen äldre i befolkningen ökar generellt kommer troligen inne-
bära att både volymerna och kostnaderna för hemtjänsten kommer att öka i framtiden. Be-
hovet av utveckling, effektivisering och uppföljning kommer att bli centralt. 
 
Hemtjänsten har en låg personalkontinuitet jämfört med liknande kommuner. Utvecklingen 
har gått i fel riktning då en hemtjänsttagare kan möta 20 anställda under en 14 dagars pe-
riod. Personalkontinuiteten behöver ses över och påverkas av flera faktorer såsom be-
manning, schema, planering, sjukfrånvaro, följsamhet till upprättad planering samt antalet 
hemtjänstmottagare inom respektive område. Granskningen visar att det finns differenser 
mellan de olika hemtjänstområdena och att område 2 har en lägre personalkontinuitet än 
övriga. Anledning till detta är att det finns flera bristturer, att området är större vilket med-
för fler personal. Området har också fler hemtjänstmottagare och fler som kräver dubbel-
bemanning. En översyn har gjorts av scheman och möjligheten till att införa renodlade 
helgtjänster. Det finns funderingar på att göra större organisationsförändringar gällande 
områdesindelningar, larm och servicegrupper för att förbättra kontinuiteten.  
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Kvaliteten inom hemtjänsten följs bl.a. upp genom upplevd brukarnöjdhet. Varje år får 
äldre som har hemtjänst möjlighet att besvara den nationella brukarundersökningen ”Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultatet visar på att den upplevda brukarnöjdheten 
är mycket god inom hemtjänsten. Revisionsrapporten från Deloitte 2020 lyfter fram två 
kvalitetsmått (bemötande, förtroende, trygghet samt inflytande och tillräckligt med tid) som 
hemtjänsten inte har för vana att analysera.  Kvalitetsmåttet lyfter endast fram de mest po-
sitiva svaren, vilket inte är fallet när socialstyrelsen sammanställer resultatet. 
 
Tidaholms kommun har i jämförelse med liknande kommuner en hög andel äldre 65+ som 
bor i särskilt boende, 2019 var utfallet 5,3 procent i förhållande till rikets snitt på 4,0 pro-
cent. En anledning till skillnaden är att Tidaholms kommun valt att ligga kvar på en hög 
nivå när det gäller tillgången på särskilda boendeplatser i kommunen. Generellt började 
flera kommuner 2008 att minska sina boendeplatser.  
 
Tillgången på särskilda boendeplatser påverkar biståndsbedömningen och risken är att in-
dividuella bedömningar av särskilt boende beviljas i ett tidigare skede, om det finns en 
god tillgång. Omställningen som nu är genomförd med bl.a. flytten av Lindängen och att 
antalet boendeplatser minskats kommer att påverka jämförelsen för 2021. En ytterligare 
faktor som påverkar andelen äldre i särskilt boende och kostnaderna är tillgången till bra 
varierande, tillgänglighetanpassade bostäder för äldre i kommunen. 
 
Omvärldsanalys 
Det finns många myter om hemtjänsten och varför den kostar som den gör. Det kan 
handla om geografi, kommunstorlek, om vårdtyngd och om andel äldre i befolkningen.  
Men ingen av de faktorerna kan ensam förklara de stora kostnadsskillnaderna som finns 
mellan Sveriges kommuner. 
 
Det finns tre delar som påverkar varandra och som styr hemtjänsten och dess kostnader.  
 
• Uppdraget och dess förutsättningar  
• Biståndsbedömningen 
• Utförandet av tjänsten  
 
Hemtjänstens uppdrag handlar om att med utgångspunkt i socialtjänstlagen ge hemtjänst 
till de kommuninvånare som bedömts ha rätt till bistånd i form av hjälp i hemmet. Uppdra-
get påverkas av den ambitionsnivå (som kan vara uttryckt i politiskt beslutade riktlinjer gäl-
lande hemtjänsten) eller den praxis som finns i den enskilda kommunen. Ambitionsnivån 
kan styra vad man erbjuder för hemtjänst, samt hur ofta och i vilken omfattning brukaren 
får hemtjänst och har därigenom även stor betydelse för kostnaderna. 
 
I kommuner runt om i Sverige finns också vissa givna förutsättningar som påverkar hem-
tjänstens kostnader. Det handlar om geografiska avstånd, andel äldre, tillgång till lägenhe-
ter och antalet platser i särskilt boende m.m. I biståndsbedömningen prövas den enskildes 
behov. Om behov finns beslutas om vilken hjälp och vilken omfattning (tid) som beviljas. 
Biståndsbedömningen kan variera om handläggarna tolkar riktlinjer och bedömer behov 
på olika sätt. Slutligen finns utförande enheter som verkställer besluten och levererar 
tjänsterna till brukarna. Utförarnas följsamhet till biståndsbesluten och förmåga att planera 
och genomföra arbetet har betydelse för både kostnader och kvalitet.  
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Biståndsbedömning 
Vad är det som påverkar antalet beviljade timmar?  
Antalet beviljade timmar utgör en av grunderna för att förklara hemtjänstens kostnader. Ju 
fler beviljade timmar, desto högre kostnad. Den beviljade tiden ska motsvara brukarens 
faktiska behov av stöd. Därför är uppföljningen av biståndsbesluten viktig, eftersom anta-
let beviljade timmar direkt avspeglar sig i hemtjänstens kostnader per brukare. Det finns 
stora variationer kommuner emellan vilket beror på om det finns riktlinjer eller praxis för bi-
ståndsbedömningen, hur dessa riktlinjer i så fall ser ut och hur de följs. Vad som ingår i 
begreppet ”skälig levnadsnivå” och beviljad tid kan variera. Är tiden snålt beräknad eller 
tilltagen lite i överkant för att räcka till om behovet skulle öka? Är det underförstått att bru-
karen inte får all sin beviljade tid? Finns det extra tid för att klara insatser som ibland blir 
särskilt tidskrävande? Ingår dubbelbemanning? Dessa frågor har betydelse för hur mycket 
tid som beviljas. 
 
Uppföljning av beslut på handläggarnivå är centralt och ger biståndsenheten underlag för 
att diskutera och säkra arbetsmetoder och minska eventuella skillnader i bedömningarna. 
Uppföljningen kan göras med hjälp av kollegial granskning av avidentifierade ärenden el-
ler med hjälp av specifika bedömnings- och beskrivningsmetoder såsom Individens behov 
i centrum (IBIC) och koder för funktionstillstånd/hälsa (ICF). För att åstadkomma likvär-
diga bedömningar och regelbundna omprövningar krävs ett mycket tydligt ledarskap och 
en effektiv styrning. 
 
Biståndsbeslut och brukarnas behov 
Socialtjänstlagen föreskriver att hemtjänsten ska utgå från brukarens individuella behov. 
Ofta är hemtjänsten insats- eller utbudsstyrd. Ungefär två tredjedelar av landets kommu-
ner har riktlinjer gällande hemtjänsten. Där kan omfattning av service och omsorg beskri-
vas utifrån hur ofta eller länge en insats ska utföras i normalfallet. Riktlinjerna kan styra 
vad som erbjuds eller inte erbjuds, t.ex. möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp. Det 
kan även finnas en lokal praxis eller rutin i kommunen.  
 
I riktlinjer och lokala rutiner uttrycks, mer eller mindre explicit, hur mycket omsorg och stöd 
brukaren får i normalfallet. Ofta är det uttryckt i antal minuter, som en schablontid. Det kan 
gälla omsorgsinsatser såsom påklädning, hjälp vid måltider eller dusch. Det kan också 
gälla hur ofta städning eller tvätt beviljas i normalfallet (till exempel var tredje vecka) och 
hur stor yta som ska städas (exempelvis två rum och kök).  
 
Syftet med riktlinjer och schablontider är ofta att utgöra ett stöd vid bedömningen och 
ange vilken nivå som i kommunen motsvarar socialtjänstlagens begrepp ”skälig levnads-
nivå”. Schablontiderna ligger också till grund för den avgift som faktureras den enskilde. 
Riktlinjer ger möjlighet till och kräver mycket uppföljning och väcker många frågor. Hur 
följs riktlinjerna? Hur ofta fattas beslut som inte är enligt ”normalfallet”? Förekommer det 
att handläggaren beviljar mindre tid än schablonen eller är den en miniminivå? Omprövas 

Uppdrag Biståndsbedömning Utförande
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beslut i vederbörlig ordning? Fattas beslut på extra timmar att ”ta av” för att förebygga 
snabba ombeslut? Utför hemtjänstpersonalen insatsen snabbare – eller långsammare – 
än schablontiden anger? Om det i allmänhet är möjligt att göra insatsen snabbare kanske 
schablontiden är för väl tilltagen? Hur lång tid är det rimligt att en insats tar? 
 
Utförandet  
Hur stor del av arbetstiden utförs hemma hos brukaren?  
De beviljade timmarna ska motsvara det faktiska behovet och en rimlig strävan är att bru-
karen ska få alla sina beviljade timmar. Inte fler, inte färre. En rimlig strävan är också att 
en så stor del som möjligt av personalens arbetstid utförs hos brukaren, utöver den tid 
som med nödvändighet går åt till andra arbetsuppgifter såsom resor, dokumentation, mö-
ten etc. 
 
Den största kostnaden inom hemtjänsten är personalkostnader. Utföraren bör därför ha 
kontroll på hur stor andel av arbetstiden som faktiskt används hemma hos brukaren. Det 
kan kallas produktivitet. Vid förfrågningar bland ett urval kommuner svarar många att de 
utför ca 65 % av den beviljade tiden – och har svårt att klara ekonomin. Flera kommuner 
som har gjort beräkningar kring produktiviteten har funnit att minst ca 75–80 procent av 
den tillgängliga arbetstiden behöver utföras hemma hos brukaren för att uppnå en godtag-
bar resursanvändning. För att klara detta krävs mycket god styrning, planering, logistik 
och uppföljning. Arbetad tid, tillgänglig arbetstid, planerad tid och utförd tid hos brukaren 
är de viktigaste styrmåtten tillsammans med beviljade timmar/brukare. Relationerna mel-
lan dessa mått kommer att säga något om hur produktiv hemtjänstenheten är avseende 
bemanning, planering och utförande. Hur används tiden? All arbetad tid hos hemtjänstut-
föraren kan disponeras på olika sätt. För en effektiv styrning är det av yttersta vikt hur den 
disponeras.  
 
Viktiga faktorer som påverkar hemtjänstens kostnader 
Nyckeltalet Kostnad per brukare i hemtjänst, har ofta kommit upp till diskussion där det 
handlar om jämförelser. Nyckeltalet visar stora variationer mellan kommunerna och en 
ganska ryckig utveckling mellan åren, något som väckt frågor och funderingar kring tänk-
bara orsaker. Varför ser det ut som det gör? 

En del av skillnaderna kan förklaras av vissa kvalitetsproblem i den underliggande statisti-
ken över antalet brukare. Men skillnaderna kan också ha andra viktiga orsaker och det 
kan krävas en liten djupare analys av kostnader och verksamhet för att hitta dem. 

Skillnader mellan kvalitet och resursförbrukning 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) släppte i februari rapporten – Vad vet 
vi om effektiviteten i landets kommuner. RKA har i rapporten analyserat läget när det gäl-
ler effektiviteten i Sveriges kommuner samt lyft fram mönster och samband. RKA:s slut-
satser är att det finns stora skillnader mellan kvalitet och resursförbrukningen i Sveriges 
kommuner. De kommuner som har en hög resursförbrukning är inte nödvändigtvis den 
som har bäst kvalitet. Få kommuner är effektiva på alla områden och många kommuner 
har bra resultat inom några verksamheter. RKA har i analysen kommit fram till att  det inte 
finns några tydliga samband mellan resurser och kvaliteten. RKA har varit i kontakt med 
de kommuner som skiljer sig mot övriga kommuner och som har en hög effektivitet.  
 
Framgångsfaktorer som lyfts fram i dessa kommuner handlar bl.a. om en framåtsträvande 
kultur som ständigt arbetar för att förbättra servicen till kommuninvånarna. Att det finns en 
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helhetssyn där alla arbetar för att förbättra såväl ekonomin som kvaliteten. Andra fram-
gångsfaktorer som lyfts fram handlar om politiskt stabilitet, samförstånd, ledarskap, förtro-
ende och ordning och reda. 
 
Biståndsbedömning i Tidaholms kommun  
Hur ser efterlevnaden ut kring de riktlinjer som är antagna? 
Riktlinjerna används som ett stöd i utredningsarbetet i de delar det är angivet i riktlinjerna 
om olika insatser. En del skrivningar i riktlinjerna är otydliga, det saknas en hel del ställ-
ningstaganden som ger möjlighet till tolkningar. Det framgår inte alltid vilken nivå av ser-
vice Tidaholms medborgare ska erbjudas i förhållande till skälig levnadsnivå. 
 
Hur fungerar handläggningsrutinerna för att bevilja hemtjänst. 
De handläggningsrutiner som finns fungerar bra över lag. IBIC (Individens behov i cent-
rum) är till viss del infört men fortfarande saknas systemstöd för att kunna arbeta syste-
matiskt med arbetssättet. Bedömningar görs utifrån vilka behov den enskilde har och vad 
man ansökt om.  
 
Vilka schablontider finns för olika behov/insatser. 
Sedan övergången till IBIC finns inte längre några schablontider i verksamhetssystemet 
dessa läggs in manuellt. Biståndshandläggarna har kommit överens om vissa tider som 
de registrerar på vissa insatser eftersom tid måste anges för att rätt avgift ska kunna be-
räknas. Några exempel på schablontider är inköp 30 min, dusch 30 min, städ 60 min. I 
vissa fall måste speciallösningar göras under insatser/tid för att planering och avgift ska bli 
rätt. 
 
Finns det variationer mellan handläggare gällande bedömd tid? 
Variationer finns troligen eftersom varje handläggare är en unik person. Det är dock inga 
stora variationer. Det som styr mer är vilka insatser den enskilde är i behov av och hur 
många insatser som utförs vid samma besök. Har man behov av en insats läggs en tid för 
det. Har man flera insatser kan man krympa tiden för varje insats eftersom man gör flera 
saker samtidigt. Besöket kan innehålla ganska många olika insatser och ändå vara ett 
kort besök. Det finns oklarheter i hur handläggarna ska registrera insatserna om en per-
son tex. är på dagverksamhet några gånger per vecka och samtidigt har hemtjänst eller 
växelvård. 
 
Arbetas det aktivt för att få mer likvärdiga bedömningar? 
Biståndshandläggarna har i och med införandet av  IBIC arbetat mycket i grupp för att få 
en likvärdighet i hur man strukturerar upp utredningarna och bedömer behov. Det är ett 
pågående arbete som kan spetsas till ännu mer. När ett ärende uppkommer som inte på 
ett enkelt sätt kan avgöras diskuteras bedömningen i gruppen eller med enhetschef för att 
få stöd inför beslutet.  
 
Hur ofta följs förändrade behov upp?  
Alla beslut ska följas upp minst 1 gång per år. Hemtjänst är en insats som ofta följs upp 
mycket tätt, speciellt i början då behoven kan förändras snabbt. Biståndshandläggarna 
har regelbunden kontakt med arbetsledarna inom hemtjänsten för att följa upp olika ären-
den vilket ofta leder till omprövning eller uppföljning av insatsen tillsammans med den en-
skilde.  
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Kommunal hälso- och sjukvård 
Ett ytterligare område som påverkar hemtjänstens utförande och kostnader är den kom-
munala hälso- och sjukvården. Insatser som kan vara aktuella handlar framför allt om lä-
kemedelshantering, såromläggning, smörjning, träning m.m.  
 
Tiden för utförandet av delegerad kommunala hälso- och sjukvården är inte inräknad i 
de  hemtjänsttimmar som den enskilde beviljas utifrån socialtjänstlagen. Hälso- och sjuk-
vårdstiden är heller inte med i de kostnadsmått som finns för hemtjänsten. Oftast redovi-
sas en schablon för HSL-timmar inom hemtjänsten eftersom data saknas för hur många 
timmar HSL som utförs används en uppskattning om att 15 % av tiden är HSL. 

Stöd i ordinärt boende en nulägesbild 
Enheten utför biståndsbedömda insatser i form av hemtjänst, dagverksamhet samt per-
sonlig assistans. Bemanningen består av en enhetschef, fem arbetsledare samt totalt 
68,03 årsarbetare som består av omvårdnadspersonal. 
 
Organisationsskiss 

 
Hemtjänsten 
Hemtjänsten utför insatser dygnet runt, 365 dagar om året. Hemtjänsten är uppdelad i 4 
geografiska områden (dag-/kvällstid) och en nattpatrull som täcker hela kommunen natte-
tid. Varje geografiskt område består av såväl ”stad som land”. Medarbetare transporterar 
sig till och från brukare/grupplokal genom att gå, cykla med såväl el-cyklar som traditio-
nella cyklar eller med bil. Hemtjänsten utför insatser till personer oavsett ålder d.v.s. både 
personer som är yngre eller äldre än 65 år. Del av verksamheten som utförs är därmed 
inte att ”betrakta som äldre omsorg”.  
Hemtjänsten utför såväl biståndsbedömda insatser från biståndshandläggare som ordine-
rade/delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser från legitimerad personal, vilket omfattar allt 
från personlig omvårdnad, promenader, ledsagning, avlösning i hemmet, palliativvård till 
serviceinsatser (städ, tvätt, inköp, matdistribution), installation och besvarande av trygg-
hetslarm, läkemedelshantering, såromläggning, träning m.m.  
 
Hemtjänsten stöttar vid behov även andra enheter utifrån arbetsmiljöskäl då ensamarbete 
inte är lämpligt, i nuläget förekommer dock inte några sådana ärenden.  
 
Hemtjänsten levererar dagligen varm mat från Midgårds kök till brukare med biståndsbe-
dömd matdistribution vilket omfattar cirka 120 portioner per dag. Leveransen sker mellan 
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HV 3

Arbetsledare

HV 4 Dagveksamhet
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kl. 12.10-14.00. Distributionen är uppdelad på tre rundor per distrikt vilket omfattar totalt 
tolv matdistributionsrundor. Att distribuera mat tar ca 450 personaltimmar per månad. 
 
Hemtjänsten installerar, besvarar och avinstallerar tyggetslarm. Trygghetslarmen är i 
dagsläget kopplade till Doros trygghetscentral i Malmö som besvarar inkomna trygghets-
larm från brukare. Larm som kräver insatser från hemtjänstens personal vidarebefordrar 
trygghetscentralen via SMS och/eller telefonsamtal. Varje område har i dagsläget två 
”larmtelefoner”. Det finns ingen särskilt grupp som hanterar inkomna larm utan arbetsupp-
giften är utlagd på befintlig personal som har en ”dagplanering”. Det finns heller ingen tid 
avsatt i planering för att hantera trygghetslarm eller oförutsedda händelser vilket kan bidra 
till en ökad arbetsbelastning och stress hos personalen. 
 
Utökade behov av hemtjänst 
För att följa belastningen på hemtjänsten över tid sammanställs data från återrapporte-
ringssystemet Phoniro Care. Diagrammet nedan visar den utförd tid, den tid som registre-
ras i huvudsak i den enskildes hem.  
Registreringen fångar inte all tid som utförs då det saknas registrering av tid för bl.a. mat-
distribution, inköpshantering, viss sop/avfallshantering mm. Den utförda tiden ger dock en 
bild av hur den totala hemtjänsttiden har utvecklats över tid och att belastningen ökar. 
Uppgifter kan också tas fram per hemtjänstområde. Ett Område som sticker ut är område 
två som utför mest tid per månad och som har flest brukare. 
 

 
 
Diagrammet nedan visar antal registrerade besök sedan 2015 ökat. Många besök medför 
s.k.” kringtid” för att förflytta sig mellan olika brukare. 
 

 
 
Nyckelfri hemtjänst 
Hemtjänsten införde 2013/2014 nyckelfrihantering för att minska kringtiden och för att 
kunna ge en bättre service till kommuninvånarna. Nyckelfrihantering innebär att det sätts 
upp digitala låsenheter på den enskildes dörr som öppnas med tjänstemobiler. Uppsätt-
ningen innebär ingen fysisk åverkan på den enskildes dörr. Det sätts även upp digitala lås 
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på portar, tvättstugedörrar, dörrar till soprum mm. För de brukare som är i behov av hjälp 
med läkemedelshanteringen placeras digitala medicinskåp ut vilka även de öppnas med 
tjänstemobil. För att hantera de digitala låsen finns ombud utsedda i verksamheten som 
har i uppdrag att hantera uppsättning/utplacering av lås och larm. Vid uppsättning av lås 
kopplade till portar (flerfamiljshus) anlitas externt lokalt bolag för uppsättningen då det krä-
ver kompetens som inte finns i verksamheten.  Måndag till fredag mellan 13.00-16.00  
finns en medarbetare i tjänst som har i uppdrag att hantera lås och larm uppsättning/ned-
montering. En gång per vecka är det två medarbetare i tjänst för att hantera komplicerade 
uppsättningar och installationer.   
 
Bemanning 
Hemtjänstens bemanning består av 61.39 årsarbetare som arbetar dag/kväll samt 6.64 
årsarbetare som arbetar natt. Utmaningen är att det finns ett behov att ha ett antal perso-
ner som utför arbetet vilket inte är det samma som antalet årsarbetare.  
 
Arbetet inom hemtjänsten har av tradition i huvudsak varit uppbyggt på deltidsarbetande 
medarbetare, just med anledning av att det behövs fler personer, än ett fåtal som arbetar 
heltid. Införandet av heltid som norm kommer därför inte att lösa utmaningen med fler per-
sonal. Eftersom det i avtal finns begränsningar avseende antal arbetstillfällen per 4 veckor 
och hur arbetstiden är förlagd. Tiden ska vara sammanhållen. Tidigare förlades arbetsti-
den i en s.k. delad tur med arbete på morgon och kväll med en längre rast däremellan. 
Lösningen ligger inte i att låta personal ”går upp i tid” genom att minska antalet personer 
som arbetar på en högre sysselsättningsgrad, eftersom det fortfarande behövs ett visst 
antal personer för att lösa uppdraget vid en viss tid.  
 
Hemtjänstområde 1  
Bemanningen omfattar 7-8 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 3-3,5 personer i 
tjänst mellan kl. 16.00-22.00 (22.30). Idag omfattar schemat totalt 14,1587 årsarbetare, 
fördelat på 16 personer. Utöver det så tillkommer det en bristrad som omfattar varannan 
helg och vardagar motsvarande 13 arbetspass dagar och kvällar. 
 
Hemtjänstområde 2 
Bemanningen omfattar 9-10 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 5 personer i 
tjänst mellan kl. 16.00-22.00 (22.30). Schemat omfattar totalt 17,1663 årsarbetare, förde-
lat på 20 personer (av dessa är två schemarader vakanta). Utöver detta så tillkommer 
flera bristrader/turer varje helg men även vardagar i en så stor omfattning att det minst går 
att anställa 1-2 personer på ”ordinarie rader (schemalagd arbetstid varannan helg) och 2-
3 personer som endast har helgtjänster (schemalagt arbete 4 helger av 4). Bristernas om-
fattning är 52 arbetspass på 4 veckor.  
 
Hemtjänstområde 3 
Bemanningen omfattar 7 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 3-3,5 personer i 
tjänst mellan kl. 16.00-22.30. Schemat omfattar totalt 14,0081 årsarbetare, fördelat på 16 
personer. Utöver det så tillkommer det en bristrad som omfattar varannan helg motsva-
rande 4 arbetspass.  
 
Hemtjänstområde 4 
Bemanningen omfattar 7 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 4 personer i tjänst 
mellan kl. 16.00-22.00. Schemat omfattar totalt 14 årsarbetare, fördelat på 16 personer, 
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varav två av dessa rader är vakanta. Utöver det så tillkommer det två bristrader som om-
fattar varje helg motsvarande 16 arbetspass. 
 
Hemtjänstens Nattpatrullen 
I nattpatrullen arbetar 4 personal samtidigt varje natt (par 2+2). Ökning av bemanning har 
skett de senaste åren med anledning av arbetsmiljöskäl (orolig arbetsmiljö nattetid med 
anledning av oroligheter nattetid i samhället). Kostnaden för ökningen av bemanningen 
nattetid är ca 900 tkr-1milj. Schemaläggningen omfattar 6,64 årsarbetare fördelat på 10 
medarbetare. Samtliga tio medarbetare har för närvarande en sysselsättningsgrad på 
0,7514%. Hur en förändring skulle se ut med anledning av arbetet med heltid som norm är 
idag oklart.  
 
Planering av utförande av insatser 
Planeringen sker digitalt i verksamhetssystemet Magna Cura och grundar sig på de indivi-
duella beslut som biståndsbedömarna har fattat enligt socialtjänstlagen. Planering hante-
ras av fyra medarbetare som arbetar i respektive hemvårdsgrupp, dvs medarbetare har 
ett uppdrag att planera del av sin arbetstid. Planeringsuppdraget är fördelat så medarbe-
tare från grupp 1 och 2 samt 3 och fyra planerar tillsammans. Två medarbetare har plane-
ringstid måndag till fredag mellan kl. 10.00-16.00. Det har varit en viktig ståndpunkt i valet 
av modell att ha planerare som är förankrade i det praktiska arbetet i utförandet av insat-
ser hos brukare, för att kunna ha en dialog gällande vad som är möjligt eller vad som 
måste tas hänsyn till i arbetet med planering.  
 
Planeringsdirektiv 
I planeringen är den faktiska tid för förflyttning mellan brukare med. Möjlighet till paus i 
grupplokalen på förmiddagen för att hantera toalettbesök, fika, förändringar i plane-
ring/verksamheten som uppstår ”akut” eller p.g.a. arbetsmiljöskäl.  
Planeringen läggas med utgångspunkt kontinuitet ”över dagen”, vilket har brustit med an-
ledning av ökad belastning/behov och större korttidsfrånvaro av personal under inneva-
rande år (höga sjuktal). 
 
Planeringen läggs med utgångspunkt att det ska finnas ”fria rader” dvs personal som ej 
har någon aktuell planering för att kunna hantera den akut uppkommen frånvaron som till-
kommer med kortvarsel. Arbetssättet underlättar därmed även möjligheten att ej sätta in 
vikarie vid frånvaro som tillkommer hastigt (”0-vika”). 
 
Direktiven vid besök där dubbelbemanning krävs (2 personal för att genomföra del av in-
sats eller hela insatsen), är att en av personerna ska vara personal från brukarens ordina-
rie hemvårdsgrupp, den andra kan vara en intermittent vikarie eller från annan hemvårds 
grupp. 
 
Planeringsutmaningar 
Orsaker som försvårar arbetet med planeringen och som påverkar möjligheten att arbeta 
med personalkontinuitet består bl.a. av brister i hemtjänstens planeringssystem och funk-
tionalitet. Det krävs mycket manuellt arbete, vilket medför svårigheter att hålla kontroll på 
samtliga parametrar som behöver tas hänsyn till. 
 
Hemtjänsten har schematekniska utmaningar, dvs korta turer försvårar arbetet med att få 
kontinuitet över dagen (schemateknisk utgångspunkt sedan september 2020 med 19 ar-
betstillfällen på 4v). 
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Behovet motsvarar inte hemtjänstens bemanningsstruktur. Flertalet bristturer/bristrader 
tillsätts med intermittent personal. 
 
Ruttoptimering, hantering av kringtid/förflyttningar, transportmedel. 
 
Kompetens i utförandet av insatser, gäller både delegeringar från legitimerad personal för 
att utföra insatser som kompetens gällande körkort, språk samt krav om manlig eller 
kvinnlig personal. 
 
Hemtjänsten är en rörlig verksamhet med snabba förändringar av insatser, kan vara både 
från legitimerad personal eller biståndsbedömda insatser som tillkommer/avropas med 
kort varsel (inom loppet av 0,5-1h upp till det närmsta dygnet eller fredag inför helg) 
 
Frånvarohantering av personal, såväl kort som långsiktig. Enheten har haft en ökning av 
frånvaro under det gångna året (2020) till drygt 11% (från ca 7% 2019). 
Hantering av dubbelbemannade besök. 
 
En ytterligare utmaning är att möta brukares önskemål avseende tider som insatser ska 
utföras på (viljan att påverka tiden när insatsen ska utföras). 
 
Förändrade krav gällande hantering av in- och utskrivning från slutenvården medför ökade 
kostnader då bemanningen måste ta höjd för de brukare som är inneliggande, då åter-
gång till hemmet sker med kort varsel alternativt förändras med kort varsel (samma dag 
eller dagen där på).  
 
Till sist så spelar det ingen roll hur mycket tid som läggs för att hantera planeringen ur 
kontinuitetsperspektivet om inte arbetssättet följer hela vägen ut i utförandet.  
 
Analys av kvaliteten inom hemtjänsten  
Deloitte lyfter i revisionsrapporten 2020 fram fyra kvalitetsmått för att bedöma kvalitet 
inom hemtjänsten i Tidaholms kommun. Dessa handlar om personalkontinuitet, Persona-
lens utbildningsnivå/kunnighet och erfarenhet, Bemötande/förtroende och trygghet samt 
Inflytande och tillräckligt med tid. Nedan följer en analys av samtliga av dessa kvalitetsa-
spekter. 
 
Analys av personalkontinuitet 
Tidaholm har en relativ låg personalkontinuitet än andra jämförbara kommuner. Måttet 
personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänstmottagare möter under, 14 dagar  
beskriver ett medelvärde och gäller personer som är 65 år och äldre, som har två eller fler 
besök av hemtjänsten varje dag (07.00-22.00). Personalkontinuiteten är en viktig faktor för 
att kunna driva en hemtjänst med god kvalitet. Sedan 2016 har personalkontinuiteten för-
sämrats från 16 personer till 2017 (18) 2018 (19) och 2019 (20) och 2020, 20 personer. 
 
För att kunna analysera personalkontinuiteten mer ingående har resultat tagits fram för re-
spektive hemtjänstområde och för totalen under innevarande år 2021. Rapportering har ti-
digare endast gjorts en gång per år. Sedan januari  2021 följs resultatet per månad. (det 
sistnämnda är det mått som rapporteras som nationell statistik varje år) 
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Personalkontinuiteten påverkas av en rad olika omständigheter så som t.ex. bemanning, 
schema, planering, personalens korttidsfrånvaro, personalens följsamhet till upprättad pla-
nering, antalet brukare inom varje geografiskt område mm.  
 
Ovanstående tabell visar på att personalkontinuiteten skiljer sig åt mellan de olika hem-
vårdsområdena eftersom förutsättningarna i ärenden skiljer sig åt mellan de olika grup-
perna. 
Område 2 skiljer sig markant i jämförelse med de övriga områdena och har större problem 
med personalkontinuiteten. En av anledningarna är att det finns flera bristturer på detta 
område. Bristerna tillsätts med personal från tillfälle till tillfälle dvs det finns ingen ordinarie 
personal på de dessa tider. Område 2 är större än övriga grupper. Utför mer tid än övriga 
grupper, har fler ärenden med dubbelbemanningsbesök.  
 
Förslag på förbättringar  
För att höja personalkontinuiteten kommer de geografiska områdena att ändras från fyra 
till sex arbetsgrupper. Mindre arbetsgrupper kan medföra positiva effekter på kontinuitets-
iffrorna då det är färre personer som arbetet planeras ut på. En arbetsgrupp är tillsatt och 
ska ta fram ett förslag. Förändring beräknas vara genomfört under hösten 2021. 
 
En översyn av schemaförändringar gällande antalet arbetstillfällen per månad pågår för 
dem som arbetar deltid. Positiva effekter kan redan ses i kontinuitetssiffrorna för område 
tre och fyra.      
 
Förvaltningen håller på att tillsammans med personalavdelningen ser över möjligheten 
kring införande av helgtjänster dvs att arbetstiden är förlagd till samtliga helgdagar på en 
schemaperiod om 4 veckor. Anledningen är att merparten av bristerna finns förlagda till 
helgpass (lördag/söndag) och bemannas idag med olika personer. Om helgtjänster införs 
minskas antalet personer som bemannar dessa bristturer och förutsättningarna för att  
höja personalkontinuiteten förbättras.    
 
Enheten håller även på att se över organisationen för att hantera inkomna larm och oförut-
sedda händelser. En annan organisation skulle mycket väl kunna förbättra både arbets-
miljön för medarbetarna men även ha effekt på personalkontinuiteten och att planering-
arna följs i större utsträckning. Förslaget är att ha två medarbetare som hanterar inkomna 
larm och oförutsedda händelser mellan 07-22 vilket medför en utökning med ca 5 årsarbe-
tare per år. 
 
Med anledning av att det blir allt svårare att rekrytera utbildad personal finns funderingar 
på att se över organiseringen av utförandet av serviceinsatser så som städ, tvätt och in-
köp. Dessa insatser skulle kunna hanteras av en specifik hemvårdsgrupp eller service-
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grupp som endast hantera serviceinsatser och som därmed även skulle kunna ha annan 
utbildningsnivå. 
 
Analys av personalens utbildningsnivå, kunnighet och erfarenhet 
Personalens utbildningsnivå inom hemtjänsten är hög, samtliga tillsvidareanställda har en 
formell gymnasieutbildning till omvårdare eller undersköterska och flertalet har en lång er-
farenhet inom hemtjänsten. Två medarbetare med visstidsanställning har en påbörjad om-
vårdnadsutbildning och beräknas vara klara med under första halvåret 2021, därefter 
kommer deras anställningsform att övergå till en tillsvidareanställning. Timanställd perso-
nal har i huvudsak inte någon formell omvårdnadsutbildning, men flera har ansökt till vux-
enutbildning hösten 2021. 
 
Analys av kvalitetsmåttet bemötande, förtroende och trygghet 
Kvalitetsmåttet bemötande, förtroende och trygghet som Deloitte hänvisar till kommer från 
brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Måttet redovisas i Kom-
mun -och landstingsdatabasen Kolada., Måttet är en sammanslagning av tre separata frå-
geställningar, brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (Ja, alltid), hur tryggt eller 
otryggt känns det att bo hemma med stöd av hemtjänst? (mycket tryggt) känner du förtro-
ende för personalen som kommer hem till dig? (ja för alla i personalen eller ja för flertalet i 
personalen) Resultatet lyfter endast fram de mest positiva svarsalternativen vilket inte är 
fallet när socialstyrelsen gör sin sammanställning av undersökningen. Hemtjänstens resul-
tat blir då något helt annat.  
 
Hemtjänsten är van med att använda sig av varje frågeställning separat för att skapa en 
mer nyanserad bild av hur den enskilde uppfattar kvaliteten. Att från nationellt håll redo-
visa resultatet på olika sätt skapar en stor förvirring. Mer om hemtjänstens resultat gäl-
lande brukarundersökningen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen finns att ta del av i 
bilaga 1. 
 
Skillnaderna mellan kommunernas resultat när frågeställningarna är sammanslagna blir 
marginell. Tidaholm tillhör dock de mittersta 50% av kommunerna i Sverige. Se bilaga 2 
 
Analys av kvalitetsmåttet inflytande och tillräckligt med tid 
Även detta mått lyfter endast fram de som svarat mycket positivt på följande tre underlig-
gande frågor; brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras, (ja, alltid)  brukar du kunna påverka vid vilken tid personalen kommer, (ja all-
tid) brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig (ja, of-
tast). För detta mått ligger Tidaholm bland de 25% av Sveriges kommuner som fått den 
bästa bedömningen. Här är skillnaderna större mellan kommunerna. Se bilaga 2 
 
Analys av hemtjänstens kostnader 
Kostnaden för hemtjänst (kr/hemtjänsttagare) samt kostnad per beviljad hemtjänsttimme i 
Tidaholm är högre än andra jämförbara kommuner, hur kan dessa kostnader sänkas och 
hamna på liknande nivå som andra kommuner? 
 
I ”Koll på äldreomsorgen” så jämförs Tidaholm med Heby, Sävsjö, Sölvesborg, Tomelilla, 
Tibro, Nora och Smedjebacken, dessa är liknande kommuner enligt Koladas ”liknande 
kommuner äldreomsorg”. En del i arbetet är att undersöka vad dessa kommuner har för 
framgångsfaktorer, samt kommunernas kostnader för äldreomsorg i förhållande till refe-
renskostnad. 
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Hemtjänstens kostnader i jämförelse med liknande kommuner 
För att jämföra hemtjänstens kostnader med liknande kommuner har vi valt att använda 
nyckeltal som årligen presenteras av SKR, Kolada. De kommuner som jämförs är ”Lik-
nande kommuner äldreomsorg, Tidaholm, 2019”. 
 

 
 
Jämfört med liknande kommuner har Tidaholm högre kostnad per hemtjänsttagare. 
 
En översyn av kostnadsfördelning inom förvaltningen har genomförts för att säkerställa att 
kostnad per verksamhet som årligen rapporteras till Statistiska Centralbyrån (SCB) är kor-
rekt. Kostnad för gemensamma verksamheter skall fördelas över de olika verksamheter 
som omfattas inom begreppet äldreomsorg. 
 
Verksamheter som gemensamt skall bära äldreomsorgens gemensamma kostnader: 
- Hemtjänst i ordinärt boende 
- Korttidsboende/korttidsvård 
- Dagverksamhet, ordinärt boende 
- Särskilt boende 
- Öppen verksamhet 
- Övriga insatser i ordinärt boende 
 
Omsorg om personer under 65 år skall inte räknas med som kostnad för äldreomsorg. 
Kostnad för gemensamma verksamheter såsom förvaltningsledning, biståndsbedömning, 
HSL, rehab, kök och vaktmästeri fördelas så att varje verksamhet inom äldreomsorgen 
bär verksamhetens andel av kostnaderna. 
 
 
 
 
Förändring av hemtjänstens andel av gemensamma kostnader efter översyn av fördelning 
av gemensamma kostnader: 
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   2019 2020 förändring 
Förvaltningsledning  20 % 18 % -2 % 
Biståndsbedömning  19 % 30 % +11 % 
HSL   24 % 22 % -2 % 
Rehab   24 % 19 % -5 % 
Kök   31 % 12 % -19 % 
Vaktmästeri  20 % 0 % -20 % 
Resurs   26 % 24 % -2 % 
Stödformer   10 % 10 % - 

 
Hemtjänstens andel av kökets kostnader baseras på antal måltider som levereras till hem-
tjänsttagare. Tidigare beräkning baserades på antalet brukare i verksamheten vilket inne-
bar att hemtjänstens andel av kostnaden blev för hög. 
 
Hemtjänstens kostnad för omsorg om personer yngre än 65 år baseras på utförd tid. Tidi-
gare beräkning baserades på andel brukare. 
 
Förändringarna leder till en mer korrekt fördelning av kostnader inom äldreomsorgen. 
 
Översyn av kostnadsfördelning och förändrad beräkningsmetod för omsorg om hemtjänst-
tagare yngre än 65 år innebär sannolikt att nyckeltalet kostnad per hemtjänsttagare kom-
mer att vara närmare liknande kommuner än vad som redovisats för år 2019. 
 
Kontroll av fördelning av gemensamma kostnader sker årligen i samband med månads-
uppföljning december. 
 
Framgångsfaktorer i liknande kommuner 
Liknande kommuner är organiserade på olika sätt. Enskilda kommuners budgetförutsätt-
ningar eller ambitionsnivå framgår inte av jämförande statistik. Lagar och förordningar är 
lika för kommunerna, trots det kan jämförande nyckeltal variera mellan kommuner. 
 
Liknande kommuner med äldreomsorgskostnader i nivå med eller lägre än referenskost-
nad, har andel invånare 65+ med hemtjänst 6,4 procent (genomsnitt år 2019). Andelen i 
Tidaholm är 5,4 procent. 
 
En av de liknande kommunerna, Tomelilla, har hemtjänst i enskild regi. 
 
Nora och Sölvesborg har låg kostnad per hemtjänsttagare men hög nettokostnadsavvi-
kelse äldreomsorg, vilket inte är eftersträvansvärt för Tidaholms kommun vars budgetmo-
dell baseras på referenskostnad. 
 
Tibro och Heby redovisar båda lägre kostnad per hemtjänsttagare. De har 6–7 procent 
andel hemtjänsttagare vilket är genomsnittlig andel för liknande kommuner. De har båda 
en nettokostnadsavvikelse äldreomsorg som är lägre än referenskostnad äldreomsorg. Ti-
bro och Heby kan vara lämpliga referenskommuner för Tidaholm i arbetet med att uppnå 
och tillhandahålla rätt kombination av äldreomsorgsinsatser. 
 

 
Andel hemtjänsttagare i liknande kommuner 
Tidaholm har lägre andel invånare med hemtjänst jämfört med liknande kommuner. Ande-
len ökar nu i samband med minskning av antal platser på särskilt boende. Tidaholms an-
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del hemtjänsttagare år 2019 är nästan i nivå med liknande kommuner. Nora som redovi-
sar lägst kostnad per hemtjänsttagare, redovisar högst andel hemtjänsttagare. 
 

 
 

 
 
Referenskostnad äldreomsorg 
Referenskostnad för äldreomsorgen redovisas i kronor per invånare den 31/12, och byg-
ger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 
90+ år i kommunen) civilstånd (sammanboende/ensamstående), ohälsa, andel födda ut-
anför Norden, restider i hemtjänsten, merkostnader för institutionsboende i glesbygd, mer-
kostnader för löner enligt löneutjämningsmodellen för äldreomsorgen del av standardkost-
naderna för administration, uppvärmning och befolkningsminskning från utjämningsmodel-
len för verksamhetsövergripande kostnader. Skillnaden mellan referenskostnaden och 
standardkostnaden för äldreomsorgen i kostnadsutjämningen är dels att referenskostna-
den mäter strukturen aktuellt år, medan standardkostnaden utgår från strukturen två år ti-
digare. Dels ingår delar av standardkostnaden för verksamhetsövergripande kostnader i 
referenskostnaden. Källa: SKR 
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Liknande kommuner äldreomsorg har liknande referenskostnad äldreomsorg, kr/inv. 
 

 
 
I Tidaholm baseras nämndens budgetram på referenskostnad och volym. För att hålla en 
budget i balans får verksamheternas kostnader inte överstiga referenskostnaden.  
 
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Net-
tokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostna-
den för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommu-
nen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkost-
nader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna 
från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden 
indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kost-
nadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på 
ett nytt sätt p.g.a. förändringar i kostnadsutjämningen. Detta påverkar jämförbarheten med 
tidigare år. Källa: SKR. 
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Inom gruppen liknande kommuner är det stora skillnader i nettokostnadsavvikelse äldre-
omsorg. Tidaholms nettokostnad äldreomsorg var 2,1 procent högre än referenskostnad 
år 2019. 
 
De kommuner som har betydlig större andel invånare med hemtjänst har även betydligt 
högre nettokostnadsavvikelse äldreomsorg. Stor volym är kostnadsdrivande. Kostnad per 
hemtjänsttagare är lägre då andelen hemtjänsttagare är hög. 
 
Flertalet liknande kommuner har negativ nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, d.v.s. lägre 
kostnadsläge för äldreomsorg än statistiskt förväntat. 
 
Tomelilla redovisar betydligt lägre nettokostnadsavvikelse. Tomelilla är enda kommun 
med hemtjänst i enskild regi. Sedan år 2010 har 50 procent av hemtjänsttagarna i Tome-
lilla hemtjänst i enskild regi, under samma period har Tomelilla haft negativ kostnadsavvi-
kelse äldreomsorg. 
 
Andra liknande kommuner har tidigare haft hemtjänst i enskild regi i mindre omfattning: 
- Heby  2014 – 2016, 5 procent av hemtjänsttagarna 
- Sävsjö  2014 – 2016, 5 procent av hemtjänsttagarna  
- Tibro          – 2003, 25 procent av hemtjänsttagarna  
 
 
Analys av kostnad per beviljad hemtjänsttimme 
I rapporten ”Koll på äldreomsorgen” från Sveriges kommuner och regioner (SKR) publice-
ras nyckeltalet Kostnad per beviljad hemtjänsttimme. Nyckeltalet beräknas genom att divi-
dera den totala kostnaden för hemtjänst med totalt antal beviljade hemtjänsttimmar. 
 
År 2019 var Tidaholms kostnad per beviljad hemtjänsttimme 1 401 kronor. Liknande kom-
muner hade kostnad per beviljad hemtjänsttimme 897 kronor. Det är en uppseendeväc-
kande avvikelse som förvaltningen bedömer inte är korrekt. Skillnaden är alltför stor. 
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Varje månad rapporter social- och omvårdnadsförvaltningen nationell statistik. Uppgifterna 
samlas in med stöd av förordningen (1981:1 370) om skyldighet för socialnämnderna att 
lämna statistiska uppgifter. Uppgifter som lämnas handlar om individuppgifter om perso-
ner som har beslut om insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Uppgifterna hämtas ge-
nom en programkörning i verksamhetssystemet Magnacura. Resultatet bli två olika Excel-
filer som bl.a. innehåller individuppgifter om beviljade insatser, timmar, beslutsdatum, 
verkställighetsdatum mm. Filerna rättas på eventuella fel innan de skickas till socialstyrel-
sen. Denna statistik ligger till grund för flera av de kostnadsjämförelsemått som bl.a. redo-
visas i Kolada.  
 
I samband med granskning av beviljad tid framkommer fler olika brister gällande registre-
ring av beviljad tid som bl.a. hör ihop med rådande taxor och avgifter inom äldreomsor-
gen, systemförändringar och underhåll av verksamhetssystem. 
 
Brukare som är beviljade matdistribution har inte någon beviljad tid registrerad. Brukare 
som beviljas avlösning i hemmet (12 timmar kostnadsfritt) har inte alltid registrerats med 
denna tid. Ett flertal brukare som beviljats ledsagning har ingen beviljad tid på sin insats 
då denna insats oftast är en del av andra hemtjänstinsatser och utförs vid behov. Regi-
strering dubbelbemanning registreras inte alltid vid behov. 
 
Det har även framkommit att det inte fattas några beslut för dem som befinner sig i livet 
slutskede och som behöver palliativ vård i hemmet, vilket behöver förtydligas i riktlinjerna 
för biståndsbedömningen. Samverkan mellan legitimerad personal och biståndshandläg-
gare behöver tydliggöras samtidigt som beslut om insats och tid måste registreras. Att bli 
beviljad vård i livets slutskede kan vara en mycket omfattande insats som kan fortgå från 
några dagar till flera månader.  
 
Från den första april har fem minuter per portion registrerats på alla som har matdistribu-
tion. Samtliga brukare som beviljats avlösning har registrerats med 12 timmar/månad, vil-
ket ökat den bedömda tiden med ca 500 timmar/månad. När det gäller ledsagning behö-
ver taxor, avgifter och riktlinjer ses över för denna insats. 
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Efter översyn och justering av kostnadsfördelning inom äldreomsorgen, samt översyn av 
rapportering av beviljad tid, kommer kostnad per beviljad hemtjänsttimme att vara mer 
rättvisande för 2021.  
 
Ett fortsatt arbete kommer att behöva göras för att komma tillrätta med all registrering av 
bedömd tid. Frågan är hur mycket resurser som ska läggas på detta nu när vi står inför att 
byta verksamhetssystem hösten 2022. 
 
Analys av vad som krävs för att äldre i Tidaholm ska kunna bo 
kvar i sina hem med hemtjänstinsatser, det vill säga fördröja in-
flyttning till ett särskilt boende? 
 
Vid en jämförelse med andra liknande kommuner så har Tidaholm en högre andel äldre 
som bor på särskilda boenden och en lägre andel äldre som erhåller hemtjänst när man 
tittar på siffrorna i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. En av anledningarna till var-
för andelen äldre i särskilt boende ligger högre än andra kommunen bottnar sig till stor del 
i tillgången på antalet särskilda boende platser i kommunen.  
 
Finns det en god tillgång på särskilda boende platser är risken stor att dessa fylls med 
personer som har ett mindre behov av omvårdnad, tillsyn och trygghet dygnet runt. Bi-
ståndshandläggningen blir inte lika tuffa i bedömningarna och inflyttningen sker i ett tidi-
gare skede vilket bidrar till längre medelvårdtid. I tabellen nedan ses hur Tidaholm skiljer 
sig mellan jämförbara kommuner. År 2008 började flera kommuner att skära ned på anta-
let särskilda boendeplatser medans Tidaholms kommun valde att ligga kvar på samma 
nivå.  
 
Diagrammet nedan visar antalet invånare 65+ i särskilt boende. Tidaholm ligger år 2019 
på 5,3 procent medans liknande kommuner ligger på 3,5 och riket på 4,0 procent. Minsk-
ningen av antalet boendeplatser från oktober 2020 kommer att påverka resultatet för 
2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytterligare faktorer som påverkar andelen äldre i särskilt boende är tillgången till bra varie-
rade, tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre i kommunen. Finns det ett brett utbud av 
tillgänglighetsanpassade bostäder kommer både behovet och kostnaderna för särskilt bo-
ende att minska. Kostnaderna för bostäderna bör tas in i beaktan då äldres betalningsför-
måga varierar. En av anledningarna till att ett särskilt boende kan bli aktuellt är att livssitu-
ationen förändras på grund av hälsoskäl. Att inte längre klarar av att förflytta sig mellan 
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olika våningsplan eller att hygienutrymmen är för trånga bidrar till flera inflyttningar. Många 
äldre bor också kvar i sina småhus/villor högt upp i åldern vilket blir ett problem när bosta-
den inte är tillgänglighetsanpassad. Tidaholms kommun lägger årligen (2019) ca 1,2 mkr 
på olika bostadsanpassningar. 
 
Om andel äldre som behöver hemtjänst i Tidaholm ökar står hemtjänsten inför stor utma-
ningar som bl.a. handlar om effektivisering och förändrade arbetssätt samt införande av 
digital teknik som kan bidra till att öka den enskildes självständighet och trygghet. Men för 
att tekniken ska kunna fungera krävs att Tidaholms kommun har en bra digital infrastruk-
tur som möjliggör införande av ny teknik.  
 
Ytterligare faktorer som påverkar äldres möjlighet att bo kvar i sina bostäder trots svik-
tande hälsa och funktionsnedsättningar är att kommunen fortsättningsvis kan erbjuda en 
god och säker vård för dem som behöver kommunal hälso- och sjukvård samt att det finns 
tillgång till en hemtjänst av hög kvalitet. 
 
Kommunen bör även fortsättningsvis bedriva korttidsplatser för utredning av behov av 
vård och omsorg, avlösning, träning, bostadsanpassningar och vård i livet slut. Korttids-
platserna fungerar som ett dragspel mellan hemtjänsten och det särskilda boendet om 
hemsituationen blir ohållbar. 
 
En annan viktig aspekt är att satsa på förebyggande insatser, möjliggöra olika mötesplat-
ser för gemenskap och delaktighet för att upprätthålla äldres hälsa och välbefinnande. 
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TIDAHOLMS KOMMUN 
Social- och omvårdnadsnämnden (SON) 

 

 

KOMMUNREVISION, TIDAHOLMS KOMMUN 

 
 
 

Vi önskar till mötet få ett skriftligt svar från er. Vi är tacksamma om ni, så långt möjligt, motiverar och 

verifierar/exemplifierar era svar! Vi är också tacksamma om ni svarar med egna ord förutom dokument/underlag.  

Vi uppmanar att svaren behandlas av hela nämnden.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Är det något annat som nämnden vill informera/delge kommunrevisionen och som inte omfattas av ovannämnda frågor? 

Vilken bedömning gör nämnden i år av: 

1.1 verksamhetens resultat (måluppfyllelse)? Är verksamhetens resultat i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande 

lagstiftning och andra föreskrifter för verksamheten? 

1.2 kvalitén inom äldreomsorgen, funktionsomsorgen, barn och ungdomsvård samt ekonomiskt bistånd?  

1.3 Coronapandemins påverkan på nämndens verksamheter?  

1. Ändamålsenlighet 

Vilken bedömning gör nämnden i år av; 

2.1 ekonomisk utveckling och resultat? Ligger det i linje med fullmäktiges ekonomiska mål, beslut och riktlinjer? 

2.2 Coronapandemins påverkan på ekonomin?  

2. Ekonomisk tillfredsställande 

3.1 Hur bedömer SON att uppföljning och utvärdering av nämndens verksamheter för både verksamhet och ekonomi fungerar idag? Hur 

och ofta sker den? Är nämnden nöjd med hur den fungerar idag? 

✓ Vilka är de viktigaste mått och indikatorer SON följer upp för att bedöma om verksamheterna sköts ändamålsenligt och kostnadseffektivt?  

✓ Vilka är de viktigaste mått och indikatorer SON följer upp för att bedöma om verksamheterna genomför sitt uppdrag inom budgetramen?  

3.2 Hur hanterar nämnden ev. bristande måluppfyllelse (mål/ekonomi)? Exemplifiera gärna med konkret exempel på åtgärder som 

vidtagits, eller kommer vidtas av nämnden under 2021 för att nå mål för verksamheten och ekonomin? 

3.3 Hur säkerställer SON att fullmäktiges och myndigheters beslut verkställs och att fastställd delegationsordning och attestordning följs? 

3.4 Vilken bedömning gör SON angående nämndens arbete med intern kontroll?  

✓ Finns systematiska kontroller som på rimlig nivå säkerställer: 1) verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, 2) information om 

verksamhet och finansiell rapportering är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig. Regler och riktlinjer för verksamheten följs. 

✓ I vilka utsträckning har SON varit delaktig i riskanalysen inför 2021? Vilka risker inom verksamhet och/omvärld har identifierats som mest 

betydande och vad har nämnden gjort för att minska risken att de faller ut?  

✓ På vilket sätt följs genomförande av fastställd internkontrollplan? På vilket sätt utvärderas effekter av nämndens interna kontroll? 

3.5 Vilken bedömning gör SON av personalsituationen i nämndens verksamheter? Personal- och kompetensförsörjning, 

personalomsättning och sjukskrivningstal? Hur arbetar nämnden med denna fråga? 

3. Intern styrning och kontroll 

4.1 Vilken bedömning gör SON avseende utvecklingen (närmaste åren)? Vilka utmaningar ser nämnden?  

4.2 Hur bedöms nämndens ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2022? 

4. Framtidsutblick 

5.1 Vilka åtgärder har nämnden vidtagit inför 2021 för att få ekonomi i balans under 2021?   

5.2 Under 2020 har kommunrevisionen genomfört en granskning av kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen. Vilka åtgärder har SON 

vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer?  

5.3 Under 2020 har kommunrevisionen genomfört en granskning av nämndernas arbete med delegationsordning. Vilka åtgärder har SON 

vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer?  

5.4 Vilken bedömning gör nämnden avseende samverkan/samarbetet med övriga nämnder? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? 

5.5 Vilken bedömning gör nämnden avseende antal nämndssammanträden under året? 

5. Kompletteringsfrågor 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
2018/295 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Val av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2019-2022 
 
Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja ledamöter och ersättare i 
social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019 – 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Val av social- och omvårdnadsnämndens 

arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022”, nämndsekreterare 
Henrik Lennartsson, 2021-10-19. 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
2021/4 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Rapporter och skrivelser 2021-10-26 
 
Ärendet 
Information om delårsrapport 2021-01-01 – 2021-08-31 från Tidaholms 
Alltjänst ekonomisk förening (Dnr SON 2021/147) 
 
Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2021/208, ”Beslut om delårsrapport för 
Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 2021-10-06 (Dnr SON 
2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att beslut 
godkänna upprättad delårsrapport samt att lägga den till handlingarna. 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till nämnderna att, i samband 
med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

 
Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2021/121, ”Beslut om strategisk plan och 
budget för år 2022-2024”, 2021-09-27 (Dnr SON 2021/252) 
Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa Strategisk plan och 
budget för åren 2022-2024. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-10-26”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-10-19 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Verksamhetsberättelse för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 

Syfte/bakgrund:  

Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening är en resurs för att skapa arbete och meningsfull 
sysselsättning för människor med någon form av begränsningar eller som av annan 
anledning står långt från den öppna arbetsmarknaden, något som gör det svårt för dem att 
konkurrera med lika villkor på den öppna arbetsmarknaden. I första hand gäller det för 
boende i Tidaholm med omnejd.  

Föreningen är ett komplement och alternativ till insatser från offentlig sektor och anställning 
i den privata sektorn. Föreningen har ett nära samarbete med såväl privata aktörer som 
offentlig sektor.  

Föreningen är icke vinst-drivande, vi återinvesterar all vår vinst i verksamheten, är religiöst 
och politiskt obunden. 

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

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

Ekonomi: 

Redovisas för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31, se bilagor 

• Resultatrapport, 210101–210831 
• Balansräkning 210101–210831 

Personal: 

Fram till och med augusti 2021 var vi 22 tillsvidareanställda (18 på 100 %, tre på 50 % och en 
på 25%), åtta visstid, två praktikanter, två på samhällstjänst samt tre från LSS (totalt 37 
personer). 

Under våren har en pensionär förlängts med sex månader på eget önskemål. Två ”viss-
tidare” har fått förlängning, tre har fått tidsbegränsade anställningar. 
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Föreningen har fram till september 2021 sysselsatt tre-fyra personer från LSS-verksamhet 
samt några ”skoltrötta” ungdomar hemmahörande i Tidaholms kommun. 

Vid årsskiftet 2021/2022 kommer vi att ha två pensionsavgångar. 

Under sommarlovet 2021 har vi tagit emot och skapat meningsfull sysselsättning åt totalt 26 
feriepraktikanter, årskurs 9. 

Sjukfrånvaron fortsätter att minska då personalen mår bättre. Vi arbetar aktivt med våra 
medarbetare för att upptäcka eventuella hälsoproblem i syfte att ytterligare minska 
sjukfrånvaro. Vi har ett bra samarbete med socialförvaltningen kring bl. a missbruksfrågor.  

Kunder/uppdrag: 

Vi har idag en bred kundbas i vårt register, vi fortsätter att öka och har som mål att nå 1600 
unika kunder i vårt register innan årsskiftet (privatpersoner samt företag), Tidaholms 
kommun ej inräknade.  

Vad har mer hänt: 

Vi har haft ett spännande år, ökat vår vinst och kommer innan året är slut att återinvestera 
den vinst som idag finns upparbetad, nedan finns axplock på återinvestering; 

• Ny traktor i syfte att bli mer konkurrenskraftiga vid exempelvis snöröjning 
• Nytt datoriserat kassasystem till Återbruket 
• Under oktober månad sker flytt till nya lokaler där vi samlar BAS och Återbruket 

under samma tak (skapar en hel del kostnader) 

Vi har anställd Kjell som ytterligare en arbetsledare, i syfte att få tid, stabilitet och mer 
praktisk handledning till våra medarbetare på BAS. Varje enskild individ ska känna att hen får 
korrekt information/utbildning och kunna utföra meningsfulla arbetsuppgifter utifrån sin 
egen förmåga (bygga sin personliga kompetens, självkänsla och CV). 

När nu flytten genomförs kommer fler nya idéer att sättas till verket för att utveckla och 
stärka verksamheten ytterligare. 

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

 

Tidaholms Alltjänst Ekonomisk förening 

 

Tommy Danielsson 
Verksamhetsledare    
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Resultatrapport 

Utskrivet 2021-09-24 16:57
Senaste vernr A 483 B 807 C 1303 D 454 E

444 FT 705 G 10 K 13 N 220 O 8

 Period Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms 577 961,99 461 670,66
3040 Biltvätt 57 072,00 58 112,00
3041 Biltvätt och däckbyte 21 280,00 1 480,00
3042 Däckbyte 0,00 320,00
3043 Gräsklippning 529 223,00 536 400,00
3044 Vedförsäljning huggen 5 648,00 25 958,00
3046 Snöskottning 283 690,00 3 150,00
3047 Trädgårdsarbete 520 112,00 479 137,70
3048 Arbetskostnad 634 005,50 667 480,00
3049 Städning 2 700,00 34 020,00
3050 Däckhotell 960,00 1 840,00
3051 Däckbyte och däcktvätt 1 600,00 0,00
3052 Resekostnad 55 740,00 65 128,20
3054 Flytthjälp 97 787,50 -1 800,00
3100 Försäljning av varor återbruket 3 192,80 1 920,00
3110 Varor återbruket 25 % 763 404,00 636 097,93
3130 Varor återbruket 6% 33 784,90 22 074,03
3540 Faktureringsavgifter 18 541,60 0,00
3610 Medlemsavgifter 1 700,00 1 700,00
3740 Öres- och kronutjämning 140,26 923,51

Summa nettoomsättning 3 608 543,55 2 995 612,03

Övriga rörelseintäkter

3985 Erhållna statliga bidrag 3 587 831,00 2 931 824,00
3987 Erhållna kommunala bidrag 749 666,68 728 916,66
3994 Försäkringsersättningar 0,00 4 560,00
3999 Övriga rörelseintäkter 7,45 4,21

Summa övriga rörelseintäkter 4 337 505,13 3 665 304,87

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 7 946 048,68 6 660 916,90

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4000 Inköp av varor från Sverige 5 260,39 0,00
4010 Varu och materialinköp -69 370,29 -74 283,65

Summa råvaror och förnödenheter -64 109,90 -74 283,65

BRUTTOVINST 7 881 938,78 6 586 633,25

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -374 315,00 -335 486,60
5020 El för belysning -31 381,14 -40 136,80
5030 Värme -41 276,60 -64 219,00
5040 Vatten och avlopp -19 000,00 0,00
5060 Städning och renhållning -1 773,15 -3 820,80
5090 Övriga lokalkostnader 0,00 -14 272,40
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar -34 887,00 -34 684,15
5310 El för drift -14 647,20 0,00
5360 Diesel, och bränsle till gräsklippare och motorbrännolja -2 544,00 0,00
5410 Förbrukningsinventarier -125 503,56 -33 461,60
5420 Programvaror -13 271,60 -7 344,80
5460 Förbrukningsmaterial -137 398,86 -146 818,20
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -59 066,77 -76 990,93
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto) -773,60 -733,60
5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar -11 416,85 -25 691,20
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m. -3 858,08 -22 655,53
5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto) -3 669,60 -7 056,00
5611 Drivmedel för personbilar -121 792,00 -93 067,74
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5612 Försäkring och skatt för personbilar -10 307,80 -51 056,82
5613 Reparation och underhåll av personbilar -69 414,11 -17 751,04
5615 Leasing av personbilar -8 627,20 -8 800,54
5622 Skatt försäkring lastbil -42 170,97 -38 814,00
5623 Reparation Lastbilar -36 048,80 -37 645,43
5700 Frakter och transporter (gruppkonto) -1 498,70 0,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto) -19 170,00 -26 403,50
5910 Annonsering -11 220,00 -7 700,00
5915 Hemsideskostnad -21 882,49 0,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR -14 540,00 -15 513,40
6040 Kontokortsavgifter -1 135,35 0,00
6060 Kreditförsäljningskostnader -6 767,18 -5 594,50
6071 Representation, avdragsgill -525,88 0,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 400,00 -800,00
6110 Kontorsmateriel -9 387,47 -4 702,54
6200 Tele och post (gruppkonto) -4 680,00 -3 502,00
6210 Telekommunikation 0,00 -987,20
6212 Mobiltelefon -32 588,80 -36 250,55
6230 Datakommunikation -22 570,50 -25 924,44
6250 Postbefordran 0,00 -92,00
6310 Företagsförsäkringar -18 154,00 -20 627,00
6350 Förluster på kundfordringar -2 151,97 -486,48
6370 Kostnader för bevakning och larm -5 448,00 -14 707,10
6420 Ersättningar till revisor 0,00 -3 120,00
6530 Redovisningstjänster -12 024,80 -9 100,80
6540 IT-tjänster -160,00 0,00
6550 Konsultarvoden -27 310,40 0,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer -10 212,75 0,00
6570 Bankkostnader -19 972,95 -20 593,02
6571 Stripe-avgifter -96,80 0,00
6590 Övriga externa tjänster 0,00 -8 888,60
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 0,00 -10 522,50
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla -3 718,00 -4 944,00
6990 Övriga externa kostnader 0,00 -950,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -800,00 0,00

Summa övriga externa kostnader -1 410 559,93 -1 281 916,81

Personalkostnader

7010 Löner till kollektivanställda -3 408 072,13 -2 978 306,17
7081 Sjuklöner till kollektivanställda -3 466,40 0,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld -35 296,00 -54 428,00
7210 Löner till tjänstemän -968 402,37 -1 020 028,27
7331 Skattefria bilersättningar -1 961,00 0,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner 2 896,25 12 103,58
7410 Pensionsförsäkringspremier -50 008,00 -35 465,20
7510 Lagstadgade sociala avgifter -1 377 166,00 -875 403,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder -11 091,00 -17 102,00
7530 Särskild löneskatt -43 242,67 -27 360,12
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -1 359,00 -6 002,80
7575 Pensionsvalet PV -124 132,00 -76 011,50
7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -2 734,00 0,00
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 0,00 -1 875,82
7610 Utbildning -5 450,40 -33 850,78
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -750,00 -500,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill -23 325,33 -14 048,32
7690 Övriga personalkostnader -4 319,40 -1 328,15
7696 Kompensation för höga sjuklönekostnader 189 448,00 175 316,00

Summa personalkostnader -5 868 431,45 -4 954 290,55

Avskrivningar

7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -73 482,50 -74 200,00
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel -113 449,50 -84 268,00

Summa avskrivningar -186 932,00 -158 468,00
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Finansiella poster

8314 Skattefria ränteintäkter 0,00 3,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto) -1 831,00 -4 675,47
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -614,00 -455,00

Summa finansiella poster -2 445,00 -5 127,47

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -7 532 478,28 -6 474 086,48

BERÄKNAT RESULTAT 413 570,40 186 830,42
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
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Balansrapport ÅRL 

Utskrivet 2021-09-24 16:58
Senaste vernr A 483 B 807 C 1303 D 454 E

444 FT 705 G 10 K 13 N 220 O 8

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier och verktyg 700 629,00 700 629,00 0,00 700 629,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier

och verktyg -351 908,50 -351 908,50 -73 482,50 -425 391,00

1240 Bilar och andra transportmedel 618 940,00 618 940,00 550 000,00 1 168 940,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och

andra transportmedel -391 159,50 -391 159,50 -113 449,50 -504 609,00

Summa materiella anläggningstillgångar 576 501,00 576 501,00 363 068,00 939 569,00

Summa anläggningstillgångar 576 501,00 576 501,00 363 068,00 939 569,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 329 969,51 329 969,51 -26 675,77 303 293,74
1515 Osäkra kundfordringar -27 816,00 -27 816,00 0,00 -27 816,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 0,00 0,00 13 110,00 13 110,00
1619 Övriga fordringar hos anställda 11 116,00 11 116,00 -9 420,00 1 696,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter

(skattekonto) 133 500,00 133 500,00 -5 856,00 127 644,00

1710 Förutbetalda hyreskostnader 41 568,00 41 568,00 0,00 41 568,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 359 526,00 359 526,00 -125 083,34 234 442,66

Summa kortfristiga fordringar 847 863,51 847 863,51 -153 925,11 693 938,40

Kassa och bank

1911 Kassa återbruket 6 076,50 6 076,50 9 701,00 15 777,50
1930 Företagskonto Bank 413 375,23 413 375,23 720 769,61 1 134 144,84
1938 Fortnoxbetalningar 0,00 0,00 37 811,87 37 811,87
1940 Övriga bankkonton 18 022,50 18 022,50 -18 022,50 0,00
1941 Swishkonto Bruket 0,00 0,00 15 265,50 15 265,50

Summa kassa och bank 437 474,23 437 474,23 765 525,48 1 202 999,71

Summa omsättningstillgångar 1 285 337,74 1 285 337,74 611 600,37 1 896 938,11

SUMMA TILLGÅNGAR 1 861 838,74 1 861 838,74 974 668,37 2 836 507,11

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2083 Medlemsinsatser -2 850,00 -2 850,00 0,00 -2 850,00
2091 Balanserad vinst eller förlust 315 951,91 315 951,91 0,00 315 951,91
2099 Årets resultat -297 978,95 -297 978,95 0,00 -297 978,95

Summa eget kapital 15 122,96 15 122,96 0,00 15 122,96

Obeskattade reserver

2150 Ackumulerade överavskrivningar -106 000,00 -106 000,00 0,00 -106 000,00
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Summa obeskattade reserver -106 000,00 -106 000,00 0,00 -106 000,00

Långfristiga skulder

2350 Tidaholm Sparbank lån 8354-33 164054-3 -20 562,00 -20 562,00 14 371,00 -6 191,00
2351 Tidaholms Sparbank lån 8354-33164 054-

3 New Hollland -102 656,00 -102 656,00 25 669,00 -76 987,00

2353 Avbetalning plogbil Lundvold Fastigheter -17 000,00 -17 000,00 17 000,00 0,00
2354 Avbetalning Traktor Bamse 0,00 0,00 -448 000,00 -448 000,00

Summa långfristiga skulder -140 218,00 -140 218,00 -390 960,00 -531 178,00

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -197 247,75 -197 247,75 -115 152,25 -312 400,00
2510 Skatteskulder -68 453,00 -68 453,00 67 538,00 -915,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på

pensionskostnader -50 834,00 -50 834,00 -43 242,67 -94 076,67

2641 Debiterad ingående moms 234,05 234,05 -234,05 0,00
2650 Redovisningskonto för moms -59 767,00 -59 767,00 9 014,00 -50 753,00
2710 Personalskatt -127 853,00 -127 853,00 -14 010,00 -141 863,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild

löneskatt -170 445,00 -170 445,00 -18 336,00 -188 781,00

2811 Avräkning för factoring 1 723,00 1 723,00 -2 528,00 -805,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda 0,00 0,00 -6 800,00 -6 800,00
2920 Upplupna semesterlöner -710 015,00 -710 015,00 -35 296,00 -745 311,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra

avgifter -223 086,00 -223 086,00 -11 091,00 -234 177,00

2990 Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter -25 000,00 -25 000,00 0,00 -25 000,00

Summa kortfristiga skulder -1 630 743,70 -1 630 743,70 -170 137,97 -1 800 881,67

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-1 861 838,74 -1 861 838,74 -561 097,97 -2 422 936,71

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 413 570,40 413 570,40
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
2021/5 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Anmälningsärenden 2021-10-26 
 
Ärendet 
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden 
 
Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4871-21 
 
Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3419-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1526-21 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3856-21 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-10-26”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-10-19 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
2021/6 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Information om delegationsbeslut 2021-10-26 
 
Ärendet 
Delegationsbeslut från omvårdnadsenheterna för perioden 2021-09-01 – 
2021-09-30 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från individ- och familjeomsorgen för perioden 2021-09-01 – 
2021-09-30 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
anmäls inför nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-10-26”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-10-19. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

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