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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-12 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/264 

§ 13 Beslut om yttrande till kommunrevisorerna 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta avge yttrandet till kommunrevisionen 

• Social- och om omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta ge förvaltningen i uppdrag att se över befintliga 
styrdokument och uppdatera dessa. 

• Social och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
hemtjänstens kostnader enligt bifogat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av social- och 
omvårdnadsnämndens kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. I samband med 
granskningen har en rapport upprättats med iakttagelser och 
rekommendationer. Social- och omvårdnadsnämnden ska med anledning av 
detta yttra sig kring revisionens rekommendationer.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
avge yttrandet till kommunrevisionen 

- Förvaltningen föreslår social- och om omvårdnadsnämnden besluta att 
ge förvaltningen i uppdrag att se över befintliga styrdokument och 
uppdatera dessa. 

- Förvaltningen föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda hemtjänstens kostnader enligt 
bifogat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till kommunrevisionen”, socialchef Maria 

Olsson, 2020-12-28. 
 Tjänsteskrivelse, ”Uppdrag till förvaltningen”, socialchef Maria Olsson, 

2020-12-28. 
 Skrivelse-granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 
 Granskningsrapport-granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 

i Tidaholms kommun  
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-28 
 
Ärendenummer 
2020/264 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Svar till kommunrevisionen 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av social- och 
omvårdnadsnämndens kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. I samband med 
granskningen har en rapport upprättats med iakttagelser och 
rekommendationer. Social- och omvårdnadsnämnden ska med anledning av 
detta yttra sig kring revisionens rekommendationer.  
 
Beslutsunderlag 

- Skrivelse-granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 
- Granskningsrapport-granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 

i Tidaholms kommun  
 
Utredning 
I den genomförda granskningen framkommer att Tidaholm har en låg kostnad 
för särskilda boendeplatser, en hög kompetens hos personalen samt en hög 
upplevelse av nöjdhet i brukarundersökningar. En ny brukarundersökning 
genomfördes under 2020, även denna visar på en upplevd hög kvalitet.  
 
Boende på särskilda boenden i Tidaholm har en högre andel positiva 
alternativt lika positiva svar som riket i stort och som snittet för västra 
Götaland. Under året som gått har nämnden genomfört en rad anpassningar, 
vilka flertalet fortfarande pågår. Trots viss turbulens kring detta verkar 
upplevelsen av kvalitén vara fortsatt god. Nämnden håller dock med revisonen 
om att enbart brukarundersökningar inte är ett bra sätt att mäta kvalitet utan 
fler parametrar behöver finns med i en sådan bedömning. En 
brukarundersökning är en subjektiv bild som upplevs just den nämnda dagen. 
Det finns fler mått som är viktiga att ha i åtanke när kvalitén ska bedömas, 
exempel på detta är mått som följs i verksamhetsplanen (andel 
riskbedömningar som görs kring bland annat munhälsa och fall) men även i 
den årliga patientsäkerhetsberättelsen och i det systematiska kvalitetsarbetet, 
exempelvis avvikelsehanteringar och Lex Maria/Lex Sarah.  
 
Revisionen konstaterar även att kostnaderna för hemtjänst i Tidaholms 
kommun är högre än andra jämförbara kommuner. Nämnden delar 
uppfattningen att orsaken till detta närmare bör undersökas och 
kvalitetssäkras, uppdraget till förvaltningen blir därför att utreda detta vidare. 
Kring den upplevda kvalitén som redovisas via brukarundersökningar så är 
nämndens uppfattning att en hög andel av brukarna upplever en hög kvalitet, 
precis som i många andra kommuner i Sverige, som ett exempel kan nämnas 
att den senaste brukarundersökningen visar att 99% av alla brukare som 
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svarat är mycket eller ganska nöjda med personalens bemötande och att 98% 
har förtroende för all eller flertalet av all personal som kommer hem till 
brukaren. Den siffra som sticker ut gäller personalkontinuiteten inom 
hemtjänsten och i uppdraget till förvaltningen ingår därför att titta närmare på 
vad som kan göras för att öka kontinuiteten. 
 
Avgiftsintäkter är en parameter som påverkar den totala kostnaden för 
kommunens äldreomsorg och i jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg 
framkommer att Tidaholm har lägre intäkter än snittet. En förklaring till detta 
kan vara att avgifterna i Tidaholm är lägre, men det kan också handla om att 
invånare i Tidaholm har en lägre inkomst och därför inte betalar en lika hög 
avgift. Inför 2022 kommer förvaltningen att göra en omvärldsanalys för att 
utröna om förklaringen är den förstnämnda. Det kan då bli aktuellt att förändra 
avgifterna inför nästkommande kalenderår i syfte att få intäkter i samma 
utsträckning som grannkommuner och därmed minska den totala kostnaden.  
 
Kring arbetet rörande verksamhetsmål och uppföljning av dessa så kommer 
delvis nya verksamhetsmål att antas i och med budget 2021 då de strategiska 
målen för kommunen förändrats sedan föregående år. Dessa mål har därför 
vissa nya indikatorer som kommer följas under året. Målsättningen med dessa 
är att bättre kunna arbeta med målstyrning och med en tydligare koppling mot 
kvalitativa indikatorer, ett exempel på en ny indikator i verksamhetsplanen är 
att kontinuiteten inom hemtjänsten ska följas.  
 
Avslutningsvis så delar nämnden revisionens bild av att styrdokument behöver 
uppdateras med aktuella uppgifter och att ett fortsatt systematiskt 
kvalitetsarbete måste fortgå. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Efter att ha tagit del av kommunrevisionens rapport rörande kvalitén inom 
äldreomsorgen i Tidaholms kommun föreslås social- och 
omvårdnadsnämnden att besluta om ett antal uppdrag till förvaltningen i syfte 
att öka kvalitén och effektiviteten inom äldreomsorgen.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge yttrandet till 
kommunrevisionen 

 
- Social- och om omvårdnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 

uppdrag att se över befintliga styrdokument och uppdatera dessa. 
 

- Social och omvårdnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda hemtjänstens kostnader enligt bifogat förslag. 

 
Sändlista 
Kommunrevisionen 
Maria Olsson, socialchef 
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 Social- och omvårdnadsförvalt-
ningen 
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Uppdrag till förvaltningen 
Social- och omvårdnadsnämnden ger social- och omvårdnadsförvaltningen i 
uppdrag att utreda kostnader och kvalitet rörande hemtjänst i kommunen en-
ligt nedanstående frågeställningar. Uppdraget ska redovisas till nämnden sen-
ast 210625. 

- Kostnaden för hemtjänst (kr/hemtjänsttagare) samt kostnad per bevil-
jad hemtjänsttimme i Tidaholm är högre än andra jämförbara kommu-
ner, hur kan dessa kostnader sänkas och hamna på liknande nivå som 
andra kommuner? 
 

- Hemtjänsten i Tidaholm har en lägre personalkontinuitet än andra jäm-
förbara kommuner, vilka omställningar i arbetssätt krävs för att sänka 
detta mått? 
 

- 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 fördröja inflytt på 
ett särskilt boende?  
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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun fått 

uppdraget att genomföra en granskning avseende kvalitetsarbetet i 

äldreomsorgen.  

Revisionsfråga 

Bedriver social- och omsorgsnämnden ett ändamålsenligt arbete avseende 

kvalitet inom av äldreomsorgen? 

Svar på revisionsfråga 

Vår sammanfattande bedömning är att social- och omsorgsnämnden till viss del 

bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende kvalitet inom äldreomsorgen. 

Iakttagelser 

• Tidaholms kommun har en högre kostnad räknat i kronor per invånare än 

liknande kommuner. 2019 skiljer den totala kostnaden cirka 6,2 mnkr. 

• Bryts kostnaden ner per brukare så är kostnaden för hemtjänsten högre än 

samtliga jämförda kommuner och kostnaden för särskilt boende lägre. 

• Av Socialstyrelsens brukarenkäter framgår att brukarna ger kommunen 

högt betyg som helhet. Brukarna ger dock lägre betyg inom hemtjänsten 

för exempelvis trygghet, förtroende och bemötande samt om de besväras 

av ensamhet. 

• Enligt den officiella statistiken finns det även skillnader i brukarnas 

uppfattning mellan enheter och mellan olika avdelningar.  

• Kvalitetsmått följs upp i årsredovisning och delårsrapport, men då utifrån 

ett helhetsperspektiv från samtliga brukare inom hemtjänst och särskilt 

boende.  

• Av verksamhetsplanen framgår att många av indikatorerna som används till 

att mäta beslutade verksamhetsmål baseras på brukarbedömningar, vilket 

ger en subjektiv bedömning kring måluppfyllelsen. 

• Avvikelser hanteras av nämnd endast om det rör ekonomi och inte 

verksamhetsmålen. 

• Det finns i dagsläget ett beslutat ledningssystem för kvalitet inom 

äldreomsorgen där verksamheten har identifierat ett antal processer som 

ska bidra till högre kvalitet för brukaren. Dessa följs upp i varierande grad 

och dokumenten är till viss del inaktuella. 

• Personalkontinuitet för brukarna inom hemtjänst har ökat och 2019 möttes 

de av 20 olika personer inom en 14-dagarsperiod. 

• En omorganisation pågår med syfte att göra de två förvaltningarna till en.  

• Nämnden har påbörjat ett arbete om framtidens äldreomsorg. En utredning 

beräknas vara klar i slutet av 2020. 

Rekommendationer 

Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas att: 

• Utreda om redovisade kostnader för hemtjänsten och särskilt boende 

(kr/brukare) är rättvisande.  

- Om nej, kvalitetssäkra redovisning av kostnader 

- Om ja, utred orsaker till att hemtjänsten kostar betydligt mer och 

särskilt boende betydligt mindre i Tidaholms kommun än i jämförande 

kommuner och riket.  

• Genomföra en översyn av befintliga styrdokument och uppdatera dem med 

aktuella uppgifter.  

• Aktivare följa upp verksamhetsmål kopplat till kvalitet (genom att 

exempelvis analysera skillnader på enhets- och områdesnivå). 
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• Tydligare agera på avvikelser i verksamhetsmålen. 

• Arbeta för att få en högre personalkontinuitet inom hemtjänsten 

• Fortsätta ett aktivt arbete med sitt systematiska kvalitetsarbete. 

 

Jönköping den 23 november 2020. 

DELOITTE AB 

 

Revsul Dedic       Jimmy Lindberg 

Projektledare    Verksamhetskonsult 
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Bakgrund  

Kommunen har ett ansvar för att insatser inom äldreomsorgen ska vara av 

god kvalitet. I begreppet god kvalitet inryms bl. a rättssäkerhet, kompetens, 

bemötandefrågor, den enskildes medinflytande samt att vården är 

lättillgänglig. Det krävs även att det finns en tydlig struktur och tydliga 

processer för att bedriva en bra verksamhet. För att säkerställa detta ska 

kvalitetsarbetet systematiskt och fortlöpande säkerställas och utvecklas. 

Kommunens äldreomsorg står inför stora utmaningar, inte minst till följd av 

antalet äldre förväntas öka påtagligt i framtiden. Detta ställer stora krav på 

att verksamheten utformas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett bristfälligt 

arbete och organisation inom området riskerar att verksamhetens inte 

bedrivs och utvecklas på ett effektivt sätt. Det är därför viktigt att det finns 

en långsiktig planering inom området och att det finns en tydlig och 

ändamålsenlig framtidsstrategi. 

Av offentliga nyckeltal framgår bland annat att det antal olika personal som en 

hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod är högre i Tidaholm kommun 

än i jämförbara kommuner. Brukare inom hemtjänsten besväras även av en 

högre grad av ensamhet än riket i stort och det är en lägre andel brukare som 

uppger att deras hälsotillstånd är gott eller mycket gott.  

Med tanke på ovanstående bedömer revisorerna i Tidaholms kommun det 

angeläget att kartlägga och beskriva om social- och omsorgsnämnden i 

Tidaholms kommun har en styrning och uppföljning som ger förutsättningar att 

bedriva verksamheten inom den kommunala äldreomsorgen på ett 

kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. 

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är att undersöka kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. 

Granskningen har begränsats till social- och omsorgsnämnden. 

Revisionsfråga  

Bedriver social- och omsorgsnämnden ett ändamålsenligt arbete avseende 

kvalitet inom av äldreomsorgen? 

Underliggande frågeställningar 

• Vårdtagarnas kvalitetsupplevelse av äldreomsorgen resp. 

kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i Tidaholms kommunen ligger i 

linje med jämförbara kommuner. 

• Kvalitetsbegreppet och kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen är 

definierade och ambitionsnivå (kvalitet) fastställt.  

• Organisation med ansvar och roller för kvalitetsarbete inkl. 

kvalitetsuppföljning är fastställd.  

• System, processer och rutiner för kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen 

finns.  

• Äldreomsorgens kvalitet kopplat till mål, uppdrag och värdighetsgarantier 

följs upp och nödvändiga åtgärder vidtas vid ev. avvikelser.  

• Nämnden har påbörjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa 

äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. 

1. Inledning 
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Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, statiska analyser samt 

genom kontakt med omsorgsförvaltningen. 

Granskningen har delats in i följande sex faser: 

• Samla fakta/underlag genom dokumentgranskning. 

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. 

Rapporten har även kvalitetssäkrats av omsorgsförvaltningen.  
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av 

kvalitet i äldreomsorgen gjorts nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av 

intervjuer och dokumentstudier redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. 

Ligger kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i 

Tidaholms kommunen i linje med jämförbara kommuner? 

Utveckling av nettokostnader för äldreomsorgen i Tidaholms kommun, liknande 

kommuner, Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel) samt riket (ovägt 

medel) under perioden 2015–2019 redovisas i figur 1 nedan. 

 

Figur 1: (Källa: Kolada.se) 

Av grafen i figur ovan framgår att Tidaholms kommun har haft dyrare 

äldreomsorg räknat i kronor per invånare (nettokostnad) än jämförda 

kommuner.  

Om nettokostnaderna i Tidaholms kommun låg på samma nivå som i liknande 

kommuner hade total kostnad för äldreomsorg för 2019 varit 6,2 mnkr lägre. 

Jämfört med Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel) hade kostnaderna 

varit 4,7 mnkr lägre. Avgiftsintäkter påverkar totala nettokostnader. Under 

2019 redovisade Tidaholm 2,5 mnkr lägre avgiftsintäkter inom äldreomsorgen 

jämfört med Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel). 

Redovisad nettokostnad i Tidaholm låg i linje med egen referenskostnad fram 

till 2016 för att därefter bli högre än referenskostnaden. Skillnaden år 2019 

motsvarar ca 3,7 mnkr högre nettokostnad än förväntat, se figur 2.  

 

Figur 2: (Källa: Kolada.se) 

Kostnadsutveckling för hemtjänst per brukare redovisas i figur 3. Av grafen 

framgår att en brukare i hemtjänsten 2019 kostade ca 84 tkr mer i Tidaholms 

kommun än i liknande kommuner. Detta innebär att total kostnad för 

2. Granskningsresultat 



Kvalitetsarbete i äldreomsorgen | Granskningsresultat 

 

7 
 

hemtjänsten Tidaholms kommun hade varit ca 13,8 mnkr lägre om den hade 

legat på samma nivå som i liknande kommuner.  

 

Figur 3: (Källa: Kolada.se)  

Tidaholm har haft högre hemtjänstkostnad (kr/hemtjänsttagare) jämfört med 

jämförbara kommuner sedan 2015. 

Hemtjänstkostnad (kr/hemtjänsttagare) har mellan 2015–2019 ökat med  

14,1 % i Tidaholms kommun, 12,7 % i liknande kommuner (ovägt medel) och 

2,5 % i Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel). 

Motsatt förhållande noteras när det gäller särskilt boende, då Tidaholms 

kommun redovisar betydlig lägre kostnad per brukare. Kostnadsutvecklingen 

inom särskilt boende i Tidaholms kommun, liknande kommuner, Skaraborgs 

kommunalförbund (ovägt medel) samt riket (ovägt medel) under perioden 

2015–2019 redovisas i figur 4.  

Exempelvis kostade en brukare i särskilt boende i Tidaholm 300 tkr mindre än i 

liknande kommuner vilket motsvarar 47,8 mnkr totalt i särskilt boende.  

 

Figur 4: (Källa: Kolada.se) 

Bedömning 

Vi noterar utifrån den officiella statistiken att Tidaholms redovisade 

nettokostnader för äldreomsorgen låg i linje med referenskostnaden fram till 

2016 för att därefter sakta med säkert stiga mer än referenskostnaden. År 

2019 redovisade Tidaholm nettokostnader som var ca 2 % högre än 

referenskostnaden (motsvarar ca 3,7 mnkr). 

Bryter vi ner kostnaderna i vårdområde framkommer att hemtjänsten är 

väsentligt dyrare per hemtjänsttagare i Tidaholm än i jämförda kommuner.  

En tänkbar förklaring till högre kostnaden i hemtjänsten kan vara att brukaren 

kräver större insatser i hemmet innan man får beslut om särskilt boende.  

Samtidigt visar officiell statistik att genomsnittligt antal beviljade 

hemtjänsttimmar i Tidaholms kommun varit relativt konstant senaste 4 åren. 

Vi noterar också att antal brukare 80+ som beviljats hemtjänsten ökat i större 

omfattning (12,7 % mellan 2018 och 2019) än antal 80+ åringar i kommunen 

(+4,6 % mellan 2018 och 2019). Vi noterar också att medelålder för äldre i 

ordinärt boende med hemtjänst har ökat en aning 2019 jämfört med 2018.  
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För särskilt boende är kostnaderna tvärtom lägre. Tidaholm ligger väsentligt 

lägre än jämförda kommuner per brukare. Kostnaden har ökat i klart lägre 

omfattning senaste 4 åren (+9 %) jämfört med liknande kommuner (+27 %). 

Vi har inte i denna granskning haft möjlighet (och ambition) att finna 

förklaringen till att Tidaholm redovisar betydligt lägre kostnad per brukare 

jämfört med jämförbara kommunen samtidigt som kommunen redovisar 

”normal” personaltäthet, hög andel personal med adekvat utbildning samt att 

väntetid till äldreboende är betydligt kortare än i jämförbara kommuner. 

Bedöms kvalitet i äldreomsorgen i Tidaholms kommun 

ligga i linje med jämförbara kommuner? 

Allmänt om kvalitetsbegreppet i äldreomsorgen 
Det framgår av socialtjänstlagen att insatser inom socialtjänsten ska vara av 

god kvalitet, vilket omfattar också äldreomsorgen. Arbetet med 

kvalitetssäkring är förankrat i 3 kap. 3 § socialtjänstlagen där det framgår att 

kvaliteten i verksamheterna ska utvecklas och säkras systematiskt och 

löpande. Som en följd av detta återfinns inom äldreomsorgen en stor mängd 

mål och riktlinjer samt mätningar och jämförelser mellan verksamheter. 

Själva kvalitetsbegreppet är svårfångat. Vad som avses med god kvalitet är 

delvis beroende av subjektiva föreställningar och upplevelser. Kvalitet kan 

delat upp i två beståndsdelar: materiell och relationell.  

Materiell kvalitet avser exempelvis hur boendet är utformat, hur maten 

smakar, personalens tillgänglighet och möjligheterna till sjukvård. Andra 

aspekter av materiell kvalitet är tiden från det den äldre har aktiverat 

trygghetslarmet tills hjälp kommer eller hur städningen utförts.  

Relationell kvalitet syftar till bemötande, delaktighet, välbefinnande, trygghet 

och meningsfullhet. Här får personliga egenskaper hos aktörerna en särskild 

betydelse. Både materiell och relationell kvalitet uppfattas subjektivt och den 

upplevda kvaliteten kan skilja sig från den faktiska.  

Dock måste båda beståndsdelarna uppfyllas för att god kvalitet ska uppnås. 

Därtill bestämmer organisationen, det vill säga utförarna av vården och 

omsorgen, också sin definition av kvalitetsbegreppet med utgångspunkt i egna 

normer och värderingar formade på arbetsplatsen. 

Kvalitetsbegreppet, kvalitetsindikatorer och ambitionsnivå inom 

äldreomsorgen i Tidaholms kommun  

Enligt nuvarande målstyrningssystem i Tidaholms kommun så har fullmäktige 

beslutat om strategiska mål som utgör en utgångspunkt för nämndernas 

verksamhetsmål. Dessa ska i sin tur brytas ner till enheterna och de ska 

planera sin verksamhet efter detta. Nämnden ska i sin verksamhetsplan 

formulera egna mål med utgångspunkt i de kommunövergripande målen. 

I verksamhetsplanen finns mätetal som kan tolkas som den ambitionsnivå 

nämnden vill ha i äldreomsorgen. Detta då varje verksamhetsmål har ett antal 

indikatorer kopplat till sig med ett önskat målutfall som används för att mäta 

om verksamheten levererar den kvalitet nämnden vill hålla. 

Verksamhetsmål för 2020 som direkt eller indirekt går att koppla till 

äldreomsorg samt de mätbara indikatorerna är: 

Verksamhetsmål Indikatorer för att mäta målet 

Medborgare, klienter, brukare och 

patienter ska stöttas i att bibehålla 

en god fysisk och psykisk hälsa. 

Åtgärder mot fall, undernäring, 

trycksår och nedsatt munhälsa för 

personer i särskilt boende, andel (%)  

 

Åtgärder mot fall, undernäring, 

trycksår och nedsatt munhälsa för 

personer med hemsjukvård i ordinärt 

boende, andel (%)  

 

Medborgarna ska kunna leva och bo i 

ett hållbart samhälle. 

Andelen inköpta ekologiska 

livsmedel, andel %  
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90 % av alla klienter/brukare och 

boende ska känna delaktighet och 

ges inflytande över hur insatserna 

ska genomföras. 

Brukarbedömning särskilt boende - 

personalen tar hänsyn till åsikter och 

önskemål, andel (%)  

 

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - Personalen tar hänsyn 

till åsikter och önskemål, andel (%)  

90 % av klienterna/brukarna och 

boenden ska känna trygghet. 

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - trygghet, andel (%)  

 

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - trygghet, andel (%)  

90 % av alla klienter/brukare och 

boenden ska uppleva att insatserna 

och servicen håller en hög kvalitet. 

 

Brukarbedömning hemtjänst - 

helhetssyn, andel (%)  

 

Brukarbedömning särskilt boende - 

helhetssyn, andel (%)  

Det sistnämnda är det som tydligast talar om kvalitet. För att mäta detta 

används brukarbedömningen och brukarens helhetssyn på verksamheten. 

Av patientsäkerhetsberättelsen som upprättas varje år framgår att kvalitén i 

verksamheten ska uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 

lagar, författningar och riktlinjer framtagna nationellt, regionalt, och lokalt. 

Kvalitetsarbetets resultat ligger till grund för att förbättra i verksamheten. Vi 

har i vår granskning även tagit del av tre kvalitetsgarantier avseende: 

• hemvård, 

• särskilt boende, samt 

• kortvård.  

Dessa beskriver vilka garantiinsatser brukaren kan förvänta sig från det att en 

ansökan kommer in till att tjänsten utförs. Här framgår också att det finns en 

garanti på genomförandeplaner för brukaren. Vi noterar att dessa är cirka 10 

år utifrån den information som framgår. 

 

Upplevd kvalitet inom Hemtjänst i Tidaholms kommun 

Enligt forskning rankar brukarna personalkontinuitet mest betydelsefullt, 

tillsammans med personalens lämplighet och personliga relationer för god 

kvalitet i hemtjänsten. Därefter anges tillgänglighet och inflytande.  

Personal- och omsorgskontinuitet anses vara viktiga förutsättningar att skapa 

en verksamhet med god kvalitet. Det ses av de äldre som en viktig 

förutsättning för att kunna bygga upp en god omsorgsrelation och känna 

trygghet, framförallt för de äldre omsorgstagarna med störst hjälpbehov.  

En hemtjänst där brukaren inte är nöjd med personalens bemötande kan aldrig 

uppfattas acceptabel. Likaså kan det aldrig vara god kvalitet i de fall som 

brukaren inte har möjlighet till inflytande över hur och när 

hemtjänstinsatsernas ges.  

För att kunna bedriva en bra vård och omsorg om äldre behöver personalen 

inom hemtjänst vara utbildad, kunnig och erfaren. Utbildningsnivån är därför 

ett mått på förutsättningarna för att nå bra resultat och hög kvalitet inom 

äldreomsorgen.  

Med tanke på ovanstående väljer vi nedanstående tre kvalitetsmått för att 

bedöma kvalitet inom hemtjänsten i Tidaholms kommun. I officiell statistik 

saknas uppgifter avseende utbildningsnivån för personalen inom hemtjänst, 

därav har vi inte möjlighet att bedöma detta mått.  

• Personalkontinuitet (Objektiv mått) 

• Bemötande, förtroende och trygghet (subjektiva mått) 

• Inflytande och tillräckligt med tid (subjektiva mått) 

Personalkontinuitet 

Flera undersökningar pekar på att brukare inom äldreomsorgen, men 

framförallt inom hemtjänsten sätter stort värde på personalkontinuitet. Hög 

personalkontinuitet upplevs som en positiv. Om många olika personer kommer 

in i hemmet för att utföra insatsen finns risk att kvaliteten blir lidande. Det kan 

bli svårt för den enskilde att lära känna personalen och tröttsamt att gång på 
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gång förklara vad som ska göras och hur. Det är därför viktigt att inte alltför 

många olika personer hjälper den enskilde i hemmet. 

Det första viktiga (objektiva) måttet är personalkontinuitet. Måttet säger något 

om förutsättningarna att driva hemtjänstverksamhet med god kvalitet. Måttet 

beskriver medelvärdet av antal olika personal som en hemtjänsttagare möter 

under en 14- dagarsperiod. Måttet avser de personer, 65 år eller äldre, som 

har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (07.00- 22.00). 

Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvårdspersonal räknas inte. 

Personalkontinuitet ger ledtrådar främst vad gäller kommunernas 

förutsättningar att driva en hemtjänst med god kvalitet. 

Offentlig statistik visar att en hemtjänsttagare i Tidaholms kommun möter 

betydlig fler personal under en fjortondagarsperiod än hemtjänsttagare i 

liknande kommuner, i Skaraborgs kommunalförbunds kommuner samt i riket. 

En hemtjänsttagare i Tidaholm mötte 20 olika personal under en 

fjortondagarsperiod år 2019.  

 Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 16 18 19 20 

Liknande, äldreomsorg 15 14 15 16 

Skaraborgs kommunalförbund  16 16 17 17 

Alla kommuner (ovägt medel) 15 15 15 16 

Tabell (Källa: Kolada.se) 

Jämfört med riket redovisade Tidaholm en personalkontinuitet som var bland 

de 25 % av kommunerna i Sverige med lägst personalkontinuitet 2016–2018. 

År 2019 låg Tidaholms kommun bland 10% av kommunerna med lägst 

personalkontinuitet.  

Bemötande, förtroende och trygghet 

Det andra viktiga måttet (subjektiva) är brukarnas skattning av bemötande, 

förtroende och trygghet inom hemtjänsten.  

I tabellen nedan redovisas andel brukare i åldrarna 65 år och äldre med 

hemtjänst i Tidaholms kommun som svarat mycket positivt på följande tre 

underliggande frågor; Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt (svarat 

med ja alltid), hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från 

hemtjänsten (svarat med mycket tryggt) samt känner du förtroende för 

personalen som kommer hem till dig (svarat med; ja för alla i personalen eller 

ja för flertalet i personalen)? 

Av redovisad brukarbedömning framgår att brukare i Tidaholms kommun är 

något mindre nöjda med bemötande, förtroende och trygghet inom 

hemtjänsten jämfört med både liknande kommuner (ovägt medel), Skaraborgs 

kommunalförbunds kommuner (ovägt medel) samt rikssnittet (ovägt medel). 

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 37 36 40 39 

Liknande, äldreomsorg 40 39 37 41 

Skaraborgs kommunalförbund  44 42 40 42 

Alla kommuner (ovägt medel) 41 39 39 40 

Tabell (Källa: Kolada.se) 

Jämfört med riket redovisade Tidaholm ett resultat (bemötande, förtroende 

och trygghet) som låg linje med de mittersta 50% av kommunerna i Sverige. 

Detta visar dock inte om resultatet i Tidholm är bra eller dåligt i jämförelse 

med andra och ifall Tidaholms resultatet är bra eller dåligt.  

Inflytande och tillräckligt med tid 

I tabellen nedan redovisas det tredje viktiga kvalitetsmåttet inom hemtjänsten, 

Inflytande och tillräckligt med tid. Tabellen visar andel brukare med hemtjänst 

i Tidaholms kommun som svarat mycket positivt på följande tre underliggande 

frågor; Brukar personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur 

hjälpen ska utföras, brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen 

kommer, brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt 

arbete hos dig samt känner du förtroende för personalen som kommer hem till 

dig? Samtliga frågor har besvarats med Svarat med; ja alltid eller ja oftast). 
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Av redovisad brukarbedömning (se tabell ovan) framgår att brukare i 

Tidaholms kommun är mest nöjda med inflytande och tillräckligt med tid inom 

hemtjänsten jämfört med både liknande kommuner (ovägt medel), Skaraborgs 

kommunalförbunds kommuner (ovägt medel) samt rikssnittet (ovägt medel). 

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 52 59 58 56 

Liknande, äldreomsorg 47 48 47 48 

Skaraborgs kommunalförbund  51 52 56 54 

Alla kommuner (ovägt medel) 47 48 51 50 

Tabell (Källa: Kolada.se) 

Vidare framgår av officiell statistik att brukarens bedömning avseende 

inflytande och tillräckligt med tid inom hemtjänsten i Tidaholm var bland de 

10-25 % av kommunerna i Sverige som fått bäst bedömning 2016-2019. 

Upplevd kvalitet inom särskilda boenden i Tidaholms kommun 

Liksom för hemtjänsten har bemötande och förtroende för personalen stor 

betydelse även för kvaliteten i särskilda boenden. I analysen av 

brukarbedömningarna i särskilt boende framkommer att brukare i genomsnitt 

är minst nöjda med bemötande, förtroende och trygghet, samt mat och 

måltidsmiljöer. 

Brukarna i landsbygdskommunerna har de mest nöjda brukarna bland 

kommunkategorierna. Från forskning och undersökningar framkommer att 

ovan aspekter är viktiga vid kvalitetsbedömningar av äldreomsorg. Samtidigt 

bör försiktighet iakttas vid tolkningen av brukarundersökningar då de 

innehåller mät- och metodproblem.  

Maten och måltider är också en viktig kvalitetsfaktor i särskilt boende. Vidare, 

få och välkända ansikten bland personalen bidrar till äldres trygghet och ökar 

deras möjlighet att påverka hur tjänsterna utförs. För att kunna bedriva en bra 

vård och omsorg om äldre behöver personalen inom särskilt boende vara 

utbildad, kunnig och erfaren. Utbildningsnivån är därför ett mått på 

förutsättningarna för att nå bra resultat och hög kvalitet inom äldreomsorgen. 

Med tanke på ovanstående väljer vi därför följande fyra kvalitetsmått för att 

bedöma kvalitet inom särskilda boenden i Tidaholms kommun;  

- Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 

(objektiva mått) 

- Omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar (objektiva mått) 

- Bemötande, förtroende och trygghet (subjektiva mått) 

- Mat och måltidsmiljö (subjektiva mått). 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum  

En grundläggande förutsättning för att kommuner ska kunna driva särskilda 

boenden med god kvalitet är att det finns tillgång till platser. Ett sätt att mäta 

tillgången på särskilda boenden är att titta på hur långa väntetiderna är.  

I tabellen nedan redovisas medelväntetid från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende i Tidaholms kommun. Väntetid är 

betydligt lägre i Tidaholm än i genomsnittskommunen i Sverige som låg på 67 

dagar. Väntetiden har dock ökat kraftig sedan 2017, mer än 100%.  

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 30 22 53 40 

Liknande, äldreomsorg 55 40 33 49 

Skaraborgs kommunalförbund  48 41 39 43 

Alla kommuner (ovägt medel) 57 57 52 67 

Jämfört med riket låg väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum (medelvärde) i Tidaholms kommun i linje med mittersta 50% 

av kommunerna i Sverige 2018 och 2019.  

Omsorgspersonalen i särskild boende med adekvat utbildning (%) 

I adekvat utbildning inkluderas även vissa specialistkompetenser som till 

exempel äldrepedagog, silviasystrar eller personal med högskoleutbildning 

inom vård- eller omsorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal. 

Tabellen nedan visar andelen omsorgspersonalen med adekvat utbildning på 

vardagar i boende med särskild service för äldre i Tidaholms kommun.  
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Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 94 91 95 100 

Liknande, äldreomsorg 86 85 85 83 

Skaraborgs kommunalförbund  92 92 90 94 

Alla kommuner (ovägt medel) 84 83 82 80 

Tidaholms kommun redovisar en andel omsorgspersonalen på vardagar i 

särskilt boende med adekvat utbildning som är bland de högsta 10 % av 

kommunerna i Sverige. 

Bemötande, förtroende och trygghet 

I tabellen nedan redovisas andel brukare i åldrarna 65 år och äldre i särskilt 

boende i Tidaholms kommun som svarat mycket positivt på de tre frågorna; 

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt (svarat med ja, alltid)? Hur 

tryggt eller otryggt känns de på ditt äldreboende (Svarat med mycket tryggt)? 

Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende (Svarat med; ja för 

alla i personalen eller ja för flertalet i personalen)? 

Av redovisad brukarbedömning framgår att brukare i Tidaholms kommun är 

nöjdare med bemötande, förtroende och trygghet inom särskilt boende än 

genomsnittlig brukare i liknande kommuner, i Skaraborgs kommunalförbunds 

kommuner samt i riket. 

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 41 40 48 48 

Liknande, äldreomsorg 42 43 49 42 

Skaraborgs kommunalförbund  43 43 45 46 

Alla kommuner (ovägt medel) 39 39 40 39 

Brukarens bedömning avseende bemötande, förtroende och trygghet inom 

särskilt boende i Tidaholm var bland de 10 % av kommunerna i Sverige som 

fått bäst bedömning 2018-2019. 

 

Mat och måltidsmiljö (avser offentlig regi) 

I tabellen nedan redovisas andel brukare 65 år och äldre i särskilt boende som 

svarat mycket positivt på de två frågorna; Hur brukar maten smaka (Svarat 

med mycket bra eller ganska bra)? Upplever du att måltiderna på ditt 

äldreboende är en trevlig stund på dagen (svarat med ja alltid eller oftast)? 

Brukarens upplevelse/bedömning av mat och måltidsmiljön i Tidaholms 

särskilda boenden ligger i linje med brukarna i liknande kommuner och 

Skaraborgs kommunalförbunds kommuner.  

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 68 64 62 64 

Liknande, äldreomsorg   65 64 63 

Skaraborgs kommunalförbund    70 66 65 

Alla kommuner (ovägt medel)   63 58 58 

Jämfört med hela riket låg brukarnas bedömning i Tidaholms kommun i linje 

med brukarnas bedömning i de mittersta 50% av kommunerna i Sverige.  
 

Bedömning 

Vi ser att nämnden beslutat om ett antal verksamhetsmål för äldreomsorgen. 

Dessa är specifikt inte benämnda som en ambitionsnivå, men då de mäts via 

olika indikatorer så blir det per automatik den nivå som nämnden önskar hålla. 

Vi noterar att indikatorerna är utformade som att 90 % av brukarna/klienterna 

ska känna delaktighet, trygghet och ska ha en upplevelse av kvalitet. Även om 

90 % är högt och de till stor del når detta i utfallet för 2019, innebär ett sådant 

formulerat mål att nämnden nöjer sig med en ambitionsnivå där 10 % inte 

upplever detta. Vi skulle därför rekommendera nämnden att inte arbeta med 

procenttal i utformandet av verksamhetsmålen utan istället lämna detta till 

indikatorerna. På sätt kan man förtydliga att nämnden anser att alla brukare 

ska ha samma höga upplevelse av vården.  
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Vi noterar att ett flertal av verksamhetsmålen endast är kopplat till indikatorer 

som mäts via brukarenkäter. I övriga verksamhetsmål finns visserligen också 

brukarundersökningar angivna som indikatorer men dessa kompletteras med 

faktiska förhållanden från verksamhetens statistik vilket skapar ett tydligare 

underlag till nämnden att agera på.  

Kvalitetsgarantierna utifrån hur de är utformade och under förutsättning att de 

uppfylls bör leda till en bra kvalitet för brukarna. Vi noterar dock att de inte 

har uppdaterats på 10 år. Verksamheten inom äldreomsorgen bör ha 

genomgått förändringar under denna period vilket kan påverka möjligheten att 

genomföra vissa garantier. Det kan exempelvis vara att vissa saker kan gå 

snabbare idag eller att vissa saker inte går att genomföra. 

Vi bedömer därför att en genomgång av dessa bör göras för att se om de 

fortfarande är aktuella till dagens organisation. Framöver bör även en tätare 

uppföljning göras om de ska anses vara aktuella. 

Det framgår i garantierna inte hur nämnden ser till att de efterlevs. För att 

skapa mer legitimitet för dessa mot brukaren och för den interna utvecklingen 

bör det framgå hur och hur ofta garantierna följs upp av nämnden. 

Officiell statistik visar att Tidaholms kommun har betydlig lägre 

personalkontinuitet jämfört med jämförbara kommuner. Medelvärdet av antal 

olika personal som en hemtjänsttagare mötte under en 14- dagarsperiod i 

Tidaholms kommun var 20, vilket är betydligt högre än liknande kommuner.  

Personalkontinuiten i Tidaholms kommun har försämrats senaste fem åren. Vi 

har inte utrett detta närmare och kan därför inte uttala oss om orsaken till den 

låga personalkontinuiten och varför den minskat. En viss förklaring går att 

finna i att personalkontinuiteten överlag minskat i landet senaste åren och det 

finns vissa skillnader mellan olika kommunkategorier.  

Officiell statistik visar att andel brukare inom särskilt boende i Tidaholm 

kommun som skattar bemötande, förtroende och trygghet på sitt äldreboende 

som bra eller mycket bra ligger i linje med genomsnittskommunen i Sverige. 

När det gäller mat och måltidsmiljö är brukare i Tidaholm mer nöjda än 

brukare i genomsnittskommunen. 

Tidaholms kommun redovisar betydligt högre andel omsorgspersonal med 

adekvat utbildning (100 %) jämfört med genomsnittskommunen där 80–85 

procent anses ha adekvat utbildning. Vi noterar också att medianvårdtiden i 

Tidaholm i särskilt boende är lägre än i liknande kommuner, vilket indikerar att 

man har en sämre hälsa när man får beviljad plats på boende. 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i 

Tidaholms kommun låg på 40 dagar (medelvärde). Måttet väntetiderna till 

särskilda boenden ger i någon mening information om kommunernas kapacitet 

i termer av boendeplatser i förhållande till efterfrågan. Måttet kan säga något 

om kvaliteten genom att det är grundläggande att det överhuvudtaget finns 

tillgängliga platser i särskilda boenden. Generellt har väntetiderna till särskilda 

boenden ökat i Sverige. Väntetiden för ett särskilt boende var 57 dagar 2015 

för genomsnittskommunen. År 2019 hade väntetiden ökat till 67 dagar. 

Vi kan konstatera att om den samlade bedömningen av brukarnas enkäter 

bryts ner finns områden där brukarna är mindre nöjda. Framförallt blir det 

tydligt inom hemtjänsten. Statistiken visar även att det skiljer sig mellan olika 

enheter med särskilt boende och hemtjänstområden (geografiska områden), 

vilket skulle kunna innebära ett visst likvärdighetsproblem inom 

äldreomsorgen. Vi har inom ramen för denna granskning inte brutit ner dessa 

siffror mer, men kan konstatera att olikheter finns enligt brukarbedömningen. 

De flesta av redovisade kvalitetsmått i detta avsnitt är brukarens 

skattningar/upplevelser (subjektiva mått) i samband med 

brukarundersökningar. Vi vill därför flagga för att brukarundersökningar 

innebär vissa utmaningar när brukares svar ska jämföras. Svaren på 

enkätundersökningar påverkas av flera faktorer som inte nödvändigtvis är 

kopplade till tjänsternas kvalitet.  

Relevans och validitet i brukarundersökningar påverkas också av andel brukare 

som själva svarar på enkäterna. Oftast är denna andel låg och kan variera 
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kraftigt både mellan kommuner och enheter inom en kommun. Det gör att det 

finns en risk att mätningarna inte är tillförlitliga och gäller samtliga brukare. 

Detta är även fallet när det gäller Tidaholms kommun, då vi noterar en stor 

variation i svarsfrekvensen mellan enheter och åren. Andelen brukare som 

själva svarar på enkäten i Tidaholms kommun ligger runt 30 – 40 % enligt 

offentlig statistik. 

Ett annat dilemma med att använda endast brukarundersökningar för att 

jämföra kvalitet inom äldreomsorgen både mellan kommuner och enheter inom 

en kommun är att det inte alltid går att jämföra svar av olika personer. 

Individer tolkar frågorna och svarsskalorna på olika sätt. Detta är inte ett 

problem om målet med en brukarundersökning är att se om en grupp brukare 

är nöjda eller missnöjda med sin omsorg. I sådana fall är det brukarnas 

ojusterade åsikter om äldreomsorgen som är intressanta. Däremot blir 

skillnaden i respondenternas svar problematisk om man vill jämföra kvaliteten 

hos två utförare av äldreomsorg eller två kommuner.  

Vidare visar studier att äldres hälsotillstånd och personlighet påverkar hur 

tillfredsställda de är med äldreomsorgens tjänster. Äldre som ser sin hälsa som 

svag är mindre benägna att vara nöjda med omsorgen de får och vice versa.  

Vi anser dock att även om kvalitetsmått som bygger på brukarundersökningar 

har sina svagheter kan ändå brukarnas bedömningar ge vissa indikationer på 

kvaliteten inom äldreomsorgen och indikation på ett förhållande, men den bör, 

om möjligt, styrkas med ytterligare mått som är mer faktabaserad. 

Vi anser att det är svårt att se en tydlig korrelation mellan nettokostnader och 

den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen. Detta gäller framförallt 

kostnaden och kvaliteten i hemtjänsten, då högre kostnad inte direkt förklaras 

med en högre upplevd kvalitet. När det gäller särskilt boende visar redovisade 

brukarundersökningar att den upplevda kvaliteten ligger i linje med jämförbara 

kommuner trots att dessa kommuner redovisar betydligt högre kostnad för 

särskilt boende. 

Med tanke på ovanstående är vi tveksamma om de redovisade kostnaderna 

och/eller utfall i brukarundersökningar är korrekta och rättvisande. 

Brukarbedömningar är inte det mest pålitliga metodiken för att bedöma 

kvalitativt och ska därför tolkas med viss försiktighet.  

 

Organisation med ansvar och roller för kvalitetsarbete 

inkl. kvalitetsuppföljning är fastställd.  

Social- och omvårdnadsnämnden har organiserat sig i två förvaltningar och det 

är omsorgsförvaltningen som arbetar med äldreomsorg. Enligt nuvarande 

organisationsschema har förvaltningens organisation följande struktur: 

 

 

Under 2020 har en ny socialchef tillsatts som ska bli chef för båda 

förvaltningarna och det finns ett uppdrag att organisera förvaltningarna till en, 

men nuvarande struktur är enligt uppgift den som gäller idag. 

Hemtjänsten är uppdelad i fyra olika områden vars syfte är att täcka behovet i 

hela Tidaholms kommun. Vi har i vår granskning inte fördjupat oss i geografisk 

spridning av brukarna eller andra faktorer som spelar roll för kommunens 

organisering. I den offentliga statistiken finns inte brukartid angiven, dvs den 
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andel av hemtjänstens arbetade tid som läggs hos brukaren, vilket är ett mått 

som kan användas för att mäta effektivitet i en hemtjänstorganisation. 

Vi kan av organisationsschemat se att det finns ett antal funktioner som verkar 

övergripande, bland annat socialt ansvarig samordnare och medicinskt 

ansvarig sköterska. Den sistnämnda har en viktig roll i sammanställning av 

den årliga patientsäkerhetsberättelsen där information om bland annat 

avvikelser lämnas. De olika funktionernas ansvar kring kvalitet finns beskrivna 

i ledningssystemets processer (mer om detta under nästa avsnitt).  

Av offentlig statistik framgår att 100 % av personalen oavsett enhet inom 

särskilt boende bedöms ha en adekvat utbildning för att utföra sitt jobb. Det 

innebär att samtlig personal som minst har en utbildning inom vård- och 

omsorgsprogrammet. Motsvarande snitt för riket är cirka 80 %.  

Bedömning 

Vi har i granskningen inte fördjupat oss i organisationen och om dess 

utformande påverkar möjligheterna till en god kvalitet. Vi kan konstatera att 

ett arbete pågår med en organisationsförändring vilket kommer leda till viss 

förändring. 

Ett nyckeltal som sticker ut är personalkontinuitet inom hemtjänsten. En 

ökning har skett de senaste fem åren i antalet personer en brukare får träffa. 

Vi har inte utrett detta närmare och det kan finnas ett antal orsaker till att 

antalet ökat. Vi kan konstatera att utöver ett högt antal personer så svarar 

brukarna relativt lågt på bemötande, förtroende och trygghet från personalen 

vilket kan vara en effekt av detta. Vi uppmanar därför nämnden att i 

kommande omorganisation beakta denna fråga. 

System, processer och rutiner för kvalitetsarbetet inom 

äldreomsorgen finns.  

I vår granskning har vi begärt att få styrdokument för nämndens 

kvalitetsarbete. Vi har tagit del av två dokument:  

- Omvårdnadsförvaltningen – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

- Ledningssystem processer 

Den första är fastställd 20 maj 2014 av social- och omvårdnadsnämnden och 

går att klassa som ett kvalitetsledningssystem. 

Styrdokumentet baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att ledningssystemet 

ska säkra att verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och är av 

god kvalitet. Dokumentet fungerar som en vägledning för vad god kvalitet ska 

vara utifrån olika lagar.  

Dokumentet beskriver inte bara vad god kvalitet ska vara utan även 

ansvarsfördelningar för de olika rollerna som finns i verksamheten, 

avvikelsehantering, riskanalys och hur uppföljning ska ske av kvalitetsarbetet. 

I dokumentet finns även kommunens inriktningsmål och nämnden har brutit 

ner dessa i effektmål. Vi kan konstatera att de inte uppdaterats så de stämmer 

överens med mål och indikatorer finns angivna i verksamhetsplanen för 2020.  

Syftet med målen är att mäta om verksamheten håller de kvalitén som ställs i 

lagar och förordningar och är politiskt antagna mål för Tidaholms kommun. 

Ledningssystemet beskriver även den interna ansvarsfördelningen från politisk 

nivå ner till medarbetaren.  

I ”ledningssystem processer” bryts processer, riktlinjer och rutiner ner än mer 

detaljerat. Här tydliggörs vilka aktiviteter och rutiner som kopplas till de olika 

processerna och vilken funktion som ansvarar för att det här fungerar och följs 

upp. Områdena som beskrivs delas in i olika kategorier och i dokumentet 

hänvisas till olika lagrum som visar på relevansen av området. 

Vi kan av nuvarande dokument se att det inom ett antal processer saknas 

exempelvis när vissa områden ska följas upp och vem som ansvarar för det. 

Bland annat kan vi se detta gällande personalens delaktighet i kvalitetsarbetet.  

Bedömning 

Vi kan av dokumentationen vi tagit del av se att ledningsprocesserna hämtar 

sin bäring i lagar och förordningar. Det bör bidra enligt vår bedömning till en 
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ökad legitimitet för dokumenten. Dokumenten är utförligt beskrivande och bör 

även skapa en bra förutsättning för att arbeta med kvalitetsarbete. 

Vi kan dock konstatera att det övergripande dokumentet inte verkar 

uppdaterats efter 2014 vilket de felaktiga målen visar på. En dokumentation 

som är inaktuell riskerar att bidra till att försvåra för verksamheten att arbeta 

utifrån rätt mål. Vi bedömer därför att nämnden bör uppdatera dokumentet 

med rätt information och tillse att den tätare följs upp och revideras vid behov.  

Vi bedömer även att dokumentet med de samlade processerna ger en bra 

grund för verksamheten att följa sina processer och rutiner. Det finns dock ett 

antal områden som saknar alla uppgifter. En otydlighet i vem som ansvarar för 

området gör att det riskerar att falla mellan stolarna. Nämnden bör därför även 

se över detta och tillse att dokumentet omfattar samtliga processer.  

Äldreomsorgens kvalitet kopplat till mål, uppdrag och 

värdighetsgarantier följs upp och nödvändiga åtgärder 

vidtas vid ev. avvikelser.  

Enligt verksamhetsplanen ska nämnden två gånger per år redovisa till 

fullmäktige hur de utfört sitt uppdrag. På så sätt redovisas även nämndens 

verksamhetsmål. Vi kan i granskningen se att så sker vid delåret och i 

samband med verksamhetsberättelsen för helåret. 

I verksamhetsberättelsen för 2019 finns målen redovisade. Där framgår att ett 

antal mål inte nått önskat utfall. Av nämndprotokoll kan vi inte se att nämnden 

agerat utifrån den informationen och inlett någon avvikelsehantering. 

Patientsäkerhetsberättelsen sammanställer verksamhetens kvalitetsarbete, 

vilket också redovisas till nämnd. Här framkommer bl. a avvikelser som skett 

under året, förbättringsområden och behov av intern kompetensutveckling.  

Under 2019 framgår av rapporten att två anmälningar rapporterats till IVO.  

Det totala antalet avvikelser har minskat från 2018 års sammanställning. 

Av patientsäkerhetsberättelsen framgår att åtgärder genomförs löpande av 

verksamheten under året, men vi kan inte av offentliga protokoll se att 

resultatet i sammanställningen lett till något agerande av nämnden.  

Nämnden har månadsuppföljning av ekonomin. Av protokoll framgår en 

åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Av protokollen framgår vilka insatser 

som ska göras inom äldreomsorgen och vilka kostnader som beräknas minska. 

I beslutsunderlag finner vi däremot ingen riskanalys som beskriver vilken 

påverkan åtgärderna kan innebära för kvalitén i verksamheten. 

Vi har tidigare i granskningen beskrivit de ledningsprocesser som 

verksamheten identifierats. En av delarna i arbetet är uppföljningen. För 

majoriteten av processerna finns angivet hur ofta de ska följas upp och av 

vilken funktion.  

Intervallen hur ofta en uppföljning ska ske är ofta angiven som ”vid behov”, 

”vid revidering” eller ”kontinuerligt”. 

Bedömning 

Vi ser utifrån vår granskning att det finns goda rutiner för månadsvis 

rapportering av ekonomiskt utfall till nämnden. Verksamhetsmålen och 

kvalitetsarbetet följs upp strukturerat men inte lika ofta. Det framkommer 

heller inte att ej nådda mål föranleder någon åtgärd från nämndens sida. Att 

verksamhetsmål följs upp två gånger per år är en vanlig hantering och det går 

inte begära att det ska ske oftare. Vi ser även i verksamhetsberättelsen hur 

förslag på åtgärder lyfts fram av verksamheten. För att dessa tillsammans med 

exempelvis en patientsäkerhetsberättelse ska utveckla verksamheten krävs att 

nämnden analyserar och följer upp avvikelser mot egna mål på ett tydligt sätt 

och agerar när de ej uppnås, något vi inte kan se görs. 

Vi har även belyst skillnader mellan olika enheter. Nuvarande mått mäts ur ett 

helhetsperspektiv, exempelvis brukarbedömning. Det innebär att spridningen i 

svaren mellan enheterna inte tydligt framkommer. Faran med det är att 

nämnden missar detta i sin möjlighet till styrning av verksamheten. Vi 
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bedömer det därför viktigt att nämnden bryter ner vissa av indikatorerna på 

enhetsnivå för att skapa en mer komplett bild av verksamheten. 

Förvaltningen arbetar internt med ledningsprocesser och ska följa upp dessa 

enligt nuvarande modell. Då en majoritet av uppföljningarna inte är angivna 

med tidsintervaller finns en viss risk att det dröjer innan dessa ses över. Vissa 

processer ska följas upp vid en revidering. För att ledningssystemet ska hållas 

aktuellt bör uppföljningen kommer före revideringen då man vid en uppföljning 

av processen kan stämma av behovet av revidering. Vi bedömer att det kan 

vara bra att se över hur ofta processerna ska genomföras och tydliggöra detta 

så inte förändringar missas att läggas in.  

Nämnden har påbörjat ett långsiktigt förändringsarbete 

för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och 

tekniska utvecklingen. 

Vi har i granskningen gått igenom protokoll och begärt dokumentation som 

visar att ett långsiktigt förändringsarbete påbörjats. Utifrån protokoll 23 april 

2019 framgår att förvaltningen själva tagit ett aktivt grepp i frågan och begärt 

få ett uppdrag. De skriver bland annat ”utifrån ett flertal parametrar kommer 

det i framtiden bli nödvändigt att se över hur kommunens äldreomsorg 

utformas och bedrivs. Omvårdnadsförvaltningen ställer därför förfrågan till 

social- och omvårdnadsnämnden om att ge mandat till förvaltningen att inleda 

ett arbete med att ta fram en plan för framtidens äldreomsorg.”   

Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att 

inleda arbetet med att ta fram alternativa planer för framtidens äldreomsorg. I 

förvaltningens förslag finns en begäran att ta fram en plan, men nämnden 

ändrar detta i sitt beslut och vill att förvaltningen ska arbeta utifrån ett antal 

planer för att täcka olika tänkbara scenarion. 

Det definieras dock inte i beslutet exakt vad förvaltningen ska titta på eller vad 

nämnden anser vara relevanta områden att utveckla och förändra. Enligt vår 

kontakt med socialchef beräknas utredningen att vara klar årsskiftet 2020 och 

då presenteras för nämnd. Vi kan av offentliga protokoll inte se att nämnden 

har efterfrågat information från förvaltningen hur utredningen fortlöper från 

april 2019 och till idag. 

Av tidigare nämnd verksamhetsplan 2020 är det angivet att investeringsplan 

för 2021–2030 ska finnas med som bilaga, men i bilagan framgår endast 

investeringsbehovet fram till 2022, vilket är slutåret för denna mandatperiod. 

Bedömning 

Vi kan av granskningen konstatera att det pågår ett förändringsarbete inom 

verksamheten som ännu inte redovisats för nämnden. Vi kan därför i dagsläget 

inte uttala oss om hur långt eller hur omfattande detta arbetet är. 

Äldreomsorgen, likt andra verksamheter, står inför stora utmaningar och vi 

bedömer det viktigt att nämnden aktivt fortsätter arbetet med 

förändringsarbetet. Investeringar i form teknisk utrustning är en av de delar 

nämnden måste ha koll på, men även den demografiska utvecklingen påverkar 

behov av exempelvis boendeplatser på kort och lång sikt.  
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1 Inledning 

Kommunfullmäktige beslutar före decembers utgång om de strategiska mål som ska utgöra 
utgångspunkt för nämndernas arbete med verksamhetsmål. Verksamhetsmålen utgör grund 
för enheternas planering av verksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutar också om hur målen ska mätas och när. Genom att följa 
målvärdets utveckling får man en uppfattning om i vilken riktning verksamheten utvecklas. 

På detta sätt byggs en målkedja upp i en struktur utifrån kommunfullmäktiges ställning som 
högsta beslutande organ för den kommunala verksamheten. 

Nämnderna ska i sina verksamhetsplaner formulera egna nämndmål, med utgångspunkt i de 
kommunövergripande målen. 

1.1 Målnivåer – nedbrytning av mål 
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2 Verksamhetsområde, ansvar och organisation 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd. Nämnden ansvarar för social- och omvårdnadsförvaltningen. 
Nämnden ansvarar för att planera, kontrollera, prioritera och följa upp verksamhetens 
inriktning, mål och kvalitet. 
 
Nämnden ska enligt reglementet verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följer givna 
uppdrag, policy och riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva verksamheten inom angivna 
budgetramar. Nämnden ska två gånger per år redovisa hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat. 

Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar för att handläggningen sköts på ett rättssäkert 
sätt avseende barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt Socialtjänstlagen (2001:453), Lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (1988:870), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) samt 
annan sociallagstiftning rörande nämnda grupper. I uppdraget ingår att göra beställningar till 
utförarverksamhet och följa upp att insatserna utförs i enlighet med beställningen/uppdraget. 

Som utförare ansvarar nämnden för att tillhandahålla insatser som svarar mot beställningen 
oavsett om det sker i egenregi eller genom köpt plats/insats. Nämndens ska tillse att det 
finns insatser som svarar an mot de behov som finns rörande barnavård, missbruksvård, 
äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och för den kommunala hälso- 
och sjukvården upp till sjuksköterskenivå. 

Vidare är nämnden arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475), samt 
ansvarar för kommunens mottagning av vissa nyanlända (2016:38) och kommunens 
uppgifter enligt alkohollagen (2010:6122) med undantag för tillsyn av försäljning av folköl i 
butik. 

Utöver ovanstående är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och 
det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför. 

  

 

  

Socialförvaltningens organisationsstruktur 
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Omvårdnadsförvaltningens organisationsstruktur 

 

2.1 Omvärldsanalys 

Social- och omvårdnadsnämnden har ett brett uppdrag som sträcker sig från insatser innan 
ett barn är fött till insatser i livets slutskede. 

De demografiska förutsättningarna för kommunen påverkar verksamheten då framförallt 
andelen äldre över 80 år förväntas öka. Andelen barn och unga, samt personer i arbetsför 
ålder ökar inte i samma utsträckning. En ökad andel äldre individer gör att äldreomsorgen 
behöver titta på hur insatser kan utföras på ett mer diversifierat sätt för att möta kommande 
behov. Det är också en ekonomisk utmaning då kostnaderna för välfärden förväntas öka 
snabbare än de kommunala intäkterna. 

Sedan ett år tillbaka så är barnkonventionen lag. De fyra grundläggande principerna i 
barnkonventionen (principen om barnets bästa, barns rätt till inflytande, barns rätt till liv och 
utveckling och att inga barn får diskrimineras) är införda i SoL och lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt LSS. Det handlar exempelvis om att barns bästa 
ska beaktas, att barn ska få komma till tals och att socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets 
vilja utifrån ålder och mognad. 

Betalansvarslagen har under föregående år fått full effekt inom samtliga verksamheter. 
Lagen innebär att en patient som är utskrivningsklar, inom tre dagar ska lämna sjukhuset. 
Om det finns behov av kommunala insatser och kommunen ej kan erbjuda detta blir 
kommunen betalningsskyldig. Detta kommer även fortsättningsvis ställa högre krav på 
kommunen att snabbt ställa om och kunna erbjuda insatser i hemmet. 
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Förändringar i uppdraget för statliga myndigheter påverkar i hög grad kommunernas arbete. 
Försäkringskassans förändrade praxis och åtstramningar påverkar och kommer fortsatt att 
påverka kommunens arbete. Det förväntas fler avslag rörande personlig assistans, vilket 
sannolikt kommer leda till fler ansökningar hos kommunen. Även Arbetsförmedlingen har 
under flera år genomgått en reformering med det resultatet att det sannolikt kommer bli 
svårare för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få adekvat stöd. Även detta 
kommer leda till en ökad belastning på kommunens verksamheter, och sannolikt även ökade 
kostnader för utbetalt försörjningsstöd. 

SKR:s rekryteringsprognos visar att kompetensförsörjningen fortsatt är en stor utmaning för 
vård och omsorgssektorn, och att kompetensglappet riskerar att öka. Detta ger för handen 
att nämnden framöver komma stå inför en stor utmaning, att bemanna verksamheten med 
kompetent personal, och detta kommer kräva ett aktivt arbete redan i dagsläget. Det kommer 
krävas en omställning av verksamheten för att kunna möta delvis nya behov och utmaningar 
och det kommer krävas att arbetet effektiviseras. 

En ytterligare faktor som kommer påverka nämndens arbete under året är den pågående 
pandemin covid-19. Den har inneburit stora ansträngningar under föregående år och 
kommer även påverka arbetet under 2021. 

Slutligen är en förutsättning för att kunna nå de kommunala målen en utökad samverkan, 
såväl internt på förvaltningen som mellan förvaltningarna och mellan kommun och övriga 
myndigheter och organisationer i samhället. 
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3 Vision och målområden 

 

Tidaholms kommun ska vara trygg, säker och trivsam att bo, vistas och verka i. Omtanke för 
våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår gemensamma framtid är 
vår ledstjärna i vardagen. 

Vi vill ge samma möjligheter för alla invånare och tror att samverkan mellan samhällets 
aktörer är vägen till framgång. Nyfikenhet, gemensamt ansvar och samarbete mellan 
kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer, föreningar och lokala företag 
ger förutsättningar för handlingskraft och utveckling för individer såväl som för företag. 

3.1 Attraktiv kommun 

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

Arbetet för att skapa en attraktiv kommun omfattar en rad områden: utveckling av 
besöksnäringen, hållbarhet, trygghet, intressanta mötesplatser, tillgång på bra och varierat 
boende, en bra skola och omsorg, ett rikt kultur och fritidsliv och goda förutsättningar för 
näringslivet.  
 
Målet att skapa en god livsmiljö för Tidaholms invånare och besökare innebär att skapa ett 
långsiktigt och hållbart samhälle. Det vill säga här erbjuds goda livsvillkor och 
levnadsförhållanden vilket skapar förutsättningar för ett tryggt, socialt hållbart samhälle med 
god livskvalitet för alla. Ett attraktivt Tidaholm där alla lever ett gott liv och känner tillit samt 
förtroende till varandra. En av Tidaholms kommuns viktigaste utmaningar är den 
demografiska utvecklingen. Det är viktigt att medborgarna trivs och vill bo kvar i Tidaholm. 
Det är även viktigt att skapa en attraktiv kommun som människor vill flytta till. För att skapa 
ett hållbart samhälle krävs att varje barn, ungdom och vuxen kan lära och utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar. Det behövs utbildning som inspirerar till ett livslångt lärande, 
skapar förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och som minskar utanförskap. 
Tryggheten är centralt för människors välbefinnande och livskvalitet. 
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Kommunen ska bidra till att skapa ett levande centrum med mötesplatser för kommunens 
invånare och besökare. Kommunen vill värna om Tidaholms kulturarv och historia samt 
verka för en ökad turistnäring. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa vilket innebär att 
så många som möjligt ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Kommunen ska också arbeta 
för jämlik hälsa mellan grupper i samhället. Kommunen ser mångfald som en styrka och ska 
tillvarata den resurs som människor med olika etniska och kulturella bakgrunder utgör. 
Genom strategisk planering samt förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer och 
medborgare ska kommunen bidra till ökad trygghet. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar 

för det goda livet. 

Strategi 

- Vidareutveckla kommunens identitet och stadskärna samt stärka den lokala stoltheten, 
attraktionskraften och Tidaholms platsvarumärke. 
- Forma variationsrika och tillgängliga mötesplatser där alla människor kan må bra, känna 
trygghet, uppleva, leka, lära och växa. 
- Arbeta för en god och jämlik folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, 
både fysiskt och psykiskt.  
- Skapa förutsättningar för infrastruktur; fibernätsutbyggnad på landsbygden, större andel 
persontransporter till fots, med cykel och kollektivtrafik. 
- Bevara kulturmiljön och landskapsbilden på lång sikt samt tillgängliggöra stråken längs med 
Tidan. 
- Verka för ett aktivt och starkt idrotts-, kultur- och friluftsliv samt skapa unika och 
gemensamma erbjudanden för medborgare och besökare. 
- Öka tillgång till ett varierat boende som passar alla bland annat genom att initiera nya 
planområden så att byggnation underlättas. 
- Skapa förutsättningar och lyfta betydelsen för det livslånga lärandet och utbilda elever för 
framtida behov. 
- Arbeta med entreprenöriellt lärande, fördjupa samverka mellan förvaltningarna och med 
andra kommuner, högskolor samt andra organisationer i Sverige och internationellt. 

Processägare 

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Social och omvårdnadsnämnden ska i 
samverkan med olika organisationer 
arbeta för att minska utanförskap och 
behovet av försörjningsstöd. 

Vuxna 
biståndsmottagare 
med långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

25,4 
% 

27,4 
% 

 20 
% 

20 
% 

20 
% 

Strategi 
För att nå detta mål krävs en tät 
samverkan mellan socialtjänst, 
arbetsmarknadsenhet, skola, näringsliv 
och andra organisationer och 

Arbetslöshet 18-64 
år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

4,9 % 4,6 %  4 % 4 % 4 % 

Arbetslöshet 16-24 
år i kommunen, 

4,6 % 5,7 %  5 % 5 % 5 % 
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Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

myndigheter för att stärka individens 
möjlighet till egenförsörjning och 
minska utanförskap. Nämnden behöver 
aktivt arbeta med att öka antalet 
praktikplatser och subventionerade 
anställningar såsom exempelvis 
extratjänster samt aktivt delta i de 
projekt som drivs i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och vidareutveckla 
samarbetet inom överenskommelsen 
DUA (Delegationen unga och 
nyanlända till arbete) 

andel (%) av bef. 

Antal extratjänster i 
kommunen, antal 

15 14 11 10 10 30 

Antal personer 
som har en 
praktikplats genom 
AME, antal 

   50 50 50 

Antal 
subventionerade 
anställningar 
genom AME, antal 

   30 30 30 

3.2 Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög kvalitet 
och effektivitet. 

Tidaholms kommun och dess verksamheter är till för invånare, besökare och näringsliv i 
kommunen och ska leverera service och tjänster av hög kvalitet. Utveckling av den lokala 
demokratin är en huvuduppgift för kommunen och medborgare i kommunen ska erbjudas 
olika former av deltagande. Möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga 
faktorer för människors hälsa. Tidaholm ska vara ett samhälle där alla kan delta. 

Alla medborgare ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. 
Kommunens verksamheter ska utgå ifrån medborgarnas behov och idéer. Medborgarna ska 
involveras i beslutsfattandet på ett tidigt stadium. Kommunen ska aktivt arbeta med att skapa 
delaktighet hos medborgare bland annat genom medborgardialoger och råd. 

Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av 

delaktighet, hög kvalitet och effektivitet. 

Strategi 

- Aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet till påverkan och inflytande för 
medborgarna utifrån olika intressentgrupper. 
- Bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och förmedla hur olika samhällsfrågor 
hänger samman. 
- Utveckla medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. 
- Tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och rättssäker 
ärendehantering som upplevs som trygg och professionell. 
- Skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla verksamheterna genom samverkan, 
innovation och ständiga förbättringar samt stöd av digitalisering utifrån medborgarnas behov. 
- Verka för att samtliga medborgare och besökare upplever att de blir väl bemötta av 
kommunens medarbetare. 

Processägare 

Kommunstyrelse (KS) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 
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Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Social- och omvårdnadsnämndens 
handläggning och insatser ska 
upplevas som tillgängliga, effektiva och 
hålla en hög kvalitet. 

Brukarbedömning 
hemtjänst -
 helhetssyn, andel 
(%) 

96 % 98 % 99 % 95 
% 

95 
% 

95 
% 

Strategi 
För att hålla en hög kvalitet i 
verksamheten behöver det finnas ett 
kvalitetsledningssystem som är 
implementerat i verksamheten. 
Nämnden kommer under året utveckla 
avvikelsehanteringen, vilket bland 
annat omfattar att systematiskt göra 
risk- och händelseanalyser och lära av 
de händelser som inträffat.  
En god kvalitet handlar också om ett 
respektfullt bemötande som skapar 
trygghet, kontinuitet både gällande 
planering och utförande samt att kunna 
erbjuda insatser utifrån individuella 
behov. Det behöver skapas strukturer 
som möjliggör inflytande och 
delaktighet på flera olika nivåer i 
organisationen, så att den enskilde ges 
inflytande över hur och på vilket sätt 
insatserna ska ges, exempelvis genom 
att genomföra boende och brukarråd 
samt arbeta mer aktivt med 
uppföljningar..  
För att bättre kunna stötta utsatta barn 
och ungdomar i Tidaholm krävs en aktiv 
samverkan mellan socialtjänst, skola 
och fritid samt civilsamhället. Detta för 
att i högre grad möjliggöra att barn inte 
placeras utom hemmet samt ge goda 
förutsättningar för att växa upp i 
Tidaholm. 

Brukarbedömning 
särskilt boende -
 helhetssyn, andel 
(%) 

86 % 82 % 84 % 90 
% 

90 
% 

90 
% 

Brukarbedömning 
individ- och 
familjeomsorgen 
totalt  Helhetssyn, 
andel % 

82 % 86 % 89 % 90 
% 

90 
% 

90 
% 

Åtgärder mot fall, 
undernäring, 
trycksår och 
nedsatt munhälsa 
för personer i 
särskilt boende, 
andel (%) 

56 % 62 %  70 
% 

70 
% 

70 
% 

Åtgärder mot fall, 
undernäring, 
trycksår och 
nedsatt munhälsa 
för personer med 
hemsjukvård i 
ordinärt boende, 
andel (%) 

48 % 74 %  70 
% 

70 
% 

70 
% 

Personalkontinuitet
, antal personal 
som en 
hemtjänstmottagar
e möter under 14 
dagar, medelvärde 

19 20 20 16 16 16 

Antal beslut som ej 
kunnat verkställas 
inom tre månader, 
antal 

   0 0 0 

3.3 Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

För Tidaholms kommun är det viktigt att vara en livskraftig, energineutral och attraktiv 
kommun som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. 
 
Kommunen har det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har viktiga 
uppgifter i arbetet för att uppnå miljömålen och en hållbar utveckling. Med sitt ansvar för lokal 
utveckling och en god livsmiljö har kommunen stora möjligheter att påverka utvecklingen, 
inte minst genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö. Kommunen är genom 
sina olika roller, såväl i expert- och myndighetsrollen som i den politiska rollen, plattformen 
och motorn i detta arbete. 

Kommunen ska arbeta med Agenda 2030, Sveriges klimatmål, Västra Götalandsregionens 
Klimat 2030-mål genom sin myndighetsutövning, genom att möjliggöra för andra att agera 
hållbart, genom sin roll som verksamhetsutövare och som kunskapsspridare och föredöme. 
Miljö- och klimatarbete ska inkluderas i all verksamhet för att bidra till minskad 
miljöbelastning och till förbättrad hantering av klimatförändringar. 
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Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart 

samhälle. 

Strategi 

- Underlätta för tidaholmarna och förenkla för näringslivet att leva klimatsmart. 
- Använda energi effektivt och klokt, samt främja användande av förnybar och återvunnen 
energi. 
- Arbeta i riktning mot Sveriges klimatmål för att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
2045 samt Västra Götalands regionens klimatmål för att vara en fossiloberoende region 
2030. 
- Minska användningen av kemikalier som kan leda till ohälsa eller skada. 
- Öka andelen svensk och närodlad mat som serveras inom kommunens verksamheter. 
- Beakta effekter på ett miljömässigt hållbart samhälle vid beslutsfattande och upphandling. 
- Planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald 
främjas i både stad och på landsbygd. 
- Sträva efter grön finansiering och hållbara placeringsalternativ  
- Se till att det finns god tillgång och bra kvalitet på vatten oavsett om dess ursprung är ett 
grundvatten eller ytvatten. 

Processägare 

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 
Jävsnämnd (JN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Social- och omvårdnadsnämndens ska 
arbeta för att bli mer klimatsamart 

       

Strategi 
Ett steg för att nå målet är att arbeta för 
att införa ett strukturerat miljöarbete 
genom att ta fram riktlinjer och rutiner 
som beskriver hur nämnden ska arbeta 
på kort och lång sikt för att minska sin 
miljöbelastning. 

 

3.4 Ett levande näringsliv 

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

Tillväxt och en arbetsmarknad i balans är viktiga faktorer för Tidaholms kommun. Med ett 
gott företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. 
Företagsamheten hos invånarna är en viktig tillväxtfråga då människor som är engagerade 
och aktiva bidrar till att utveckla såväl företag som samhället i stort. Kommunen blir en mer 
dynamisk och attraktiv plats att bo på om det finns gott om arbetstillfällen, ett varierat och 
levande näringsliv och ett starkt civilsamhälle både på landsbygden och i staden. 

Näringslivsarbetet ska präglas av ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och 
civilsamhälle. Kommunen skall leverera god service med hög kvalitet och ha ett gott 
bemötande. Näringslivet behöver arbetskraft med rätt kompetens. Skolan har ett särskilt 
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ansvar för att samverka med näringslivet och utbilda elever för framtidens behov. Tidaholms 
kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat genom öppen dialog och snabb 
ärendehantering vid myndighetsutövning. Kommunen ska också bereda attraktiv 
industrimark, verka för nyetableringar samt skapa mötesplatser. Viktiga uppdrag är att 
identifiera den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag samt att aktivt 
arbeta med marknadsföring och stödja fiberutbyggnad. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för 

näringslivet och civilsamhället. 

Strategi 

- Arbeta för ett gott företagsklimat genom dialog, snabb, rättssäker och effektiv 
ärendehantering.  
- Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler.  
- Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar.  
- Implementera och arbeta för den lokala attraktionskraften och stärka varumärket.  
- Fortsätta att stimulera besöksnäringen genom digitala forum. 
- Genom internationella samarbeten ska nya kunskaper och kontakter bidra till positiv 
utveckling så som tillväxt för kommunen samt stärka sysselsättning för medborgarna. 
- Underlätta för företagare och organisationer att nyetablera eller utveckla sina verksamheter. 

Processägare 

Kommunstyrelse (KS) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

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 

Antal personer 
inom 
arbetsmarknadsen
heten som går 
vidare till studier, 
antal 

   20 20 20 

Strategi 
Ta vara på och ställa om arbetskraft 
som går att matcha mot näringslivet 
genom kompetenshöjning. 

Andelen av totalt 
antal deltagare 
som avsluts inom 
AME och som 
börjat arbeta, 
andel % 

   20 
% 

20 
% 

20 
% 

3.5 Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

Tidaholms kommun är en attraktiv arbetsplats, där alla medarbetare ska känna tillit, 
delaktighet och uppskattning och där allas kompetenser tas tillvara. Medarbetare trivs, 
utvecklas och är stolta över att ge god service till medborgare och andra aktörer. 

Tidaholms kommun ser vikten av ledarskapets betydelse för arbetet med att främja en god 
kultur och arbetsplats. Det handlar bland annat om att arbeta för att bygga förtroende mellan 
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ledning och medarbetare, prioritera frågor om en god kultur utifrån det egna uppdraget. 
Kommunen som arbetsplats ska uppmuntra innovation och nytänkande och det ska finnas 
goda förutsättningar för idéer att bli verklighet. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats 

Strategi 

- Ha ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och ledarskap samt främja jämlikhet baserat på exempelvis kön.  
- Skapa förutsättningar för medarbetaren genom att verkställa heltid som norm. 
- Lyfta betydelsen av det tillitsbaserade ledarskapet inom organisationen 
- Öka inflytande och delaktighet för medarbetaren samt utöka handlingsutrymmet i mötet 
mellan medarbetare och medborgare. 

Processägare 

Kommunstyrelse (KS) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Social- och omvårdnadsnämnden ska 
främja en god arbetsmiljö med 
möjlighet till en yrkesmässig utveckling. 

Antalet 
rapporterade 
arbetsskador, antal 

   0 0 0 

Strategi 
Förvaltningen ska fortsatt jobba vidare 
med heltidsprojektet och säkerställa att 
samtliga anställda under året erbjudits 
att arbeta heltid.  
Utöver detta ska förvaltningen aktivt 
arbeta med rekrytering för att 
säkerställa att det finns kompetent 
personal samt arbeta med ett 
tillitsbaserat ledarskap. 

Andelen 
sjukfrånvaro inom 
förvaltningen, 
andel % 

6,3 % 6,5 %  6 % 6 % 6 % 

Antal rapporterade 
tillbud inom 
förvaltningen, antal 

   0 0 0 

3.6 God ekonomisk hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

God ekonomisk hushållning innebär en balans mellan välfärd för dagens befolkning och 
kommande generationer. För en god ekonomisk hushållning och positiv samhällsutveckling 
behövs samverkan mellan kommun och medborgare, frivilliga organisationer, företag, andra 
kommuner och övriga aktörer i samhället. Framtida kostnader i den kommunala 
verksamheten ska minskas genom tidigt agerande för effektiviseringar. 

I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk. Det gör att vi 
kan möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar, extraordinära 
situationer i omvärlden och skapar förutsättningar för goda livsvillkor för framtida 
medborgare. 
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Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning 

Strategi 

- Generera överskott för att klara framtida investeringar i verksamheter samt kontinuerligt 
effektivisera lokalnyttjandet och aktivt avyttra fastigheter i egen regi där kommunen ej 
bedriver verksamhet.  
- Undvika upplåning till investeringar.  
- Arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i budgeten uppgår till 
resultatmålet. 

Processägare 

Kommunstyrelse (KS) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Social- och omvårdnadsnämndens ska 
ha en god ekonomisk hushållning 

Ekonomiskt utfall 
och avvikelser mot 
budget, andel % 

   0 % 0 % 0 % 

Strategi 
Nämnden och enheterna ska ha en 
budget i balans. Alla enheter ska varje 
månad göra ekonomiska uppföljningar 
för att följa budgeten. Förvaltningen ska 
redovisa uppföljningen till nämnden 
varje månad. 
Institutionsplaceringar ska regelbundet 
följas upp i nämnden där även 
kostnaderna ska redovisas. Nämnden 
ska aktivt utvärdera och arbeta för 
hemmaplanslösningar. 
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4 Ekonomi 

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. 

4.1 Driftsbudget 

Social- och omvårdnadsnämnden har för år 2021 tilldelats en budgetram om 315,2 miljoner 
kronor till nämndens driftsbudget. 

Budgetram per år 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Budgetram 292 868 315 167 312 592 318 523 

Årlig förändring (tkr) 6 983 22 299 -2 575 5 931 

Årlig förändring (%) 2,4 7,6 -0,8 1,9 

Den budgetram som tilldelats nämnden är beräknad dels utifrån resursfördelning och dels 
kommunfullmäktiges beslut om riktade anpassningar respektive prioriteringar utöver 
resursfördelningen. Inför 2021 har kommunfullmäktige inte beslutat om generella 
anpassningar. 

Social- och omvårdnadsnämnden har för 2021 fått en budgetram som inkluderar en extra 
medel från budgetproposition 2021 (BP21) -om 10,2 miljoner kronor. 

  Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Budgetram 292 868 315 167 312 592 318 523 

Varav     

Resursfördelning     

Verksamhetsförändringar     

Riktade budgetprioriteringar  10 850   

Riktade anpassningar     

Detaljbudget 

Social- och omvårdnadsnämnden har under flera år gjort ett negativt resultat. Under 2021 får 
nämnden en kraftig ekonomisk förstärkning, främst utifrån de riktade, statliga medel till 
äldreomsorgen som kommit. Under föregående år har nämnden gjort ett antal anpassningar 
som förväntas ge resultat under året. Det finns dock fortfarande behov av fler anpassningar 
för att klara av de förutsättningar som kommer under 2022. 

Det har varit en uttalad målsättning att inför 2021 budgetera med en reserv för oförutsedda 
utgifter. Detta ger nämnden en större flexibilitet för att klara av oväntade utgifter under året, 
som då inte direkt behöva leda till anpassningar. Inför 2021 så är den budgeterade reserven 
746 000 kronor och målet är att detta ska finnas kvar även nästkommande år. 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

• att budget 2021 är ett normalår - dvs inget pandemiscenario (intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade) 
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• att flytt/omorganisation/förändring sker enligt fattade beslut om åtgärder 

• att lönerevisionen för 2021 är beräknad till 2,5 procent 

  

  

Nämndens budget är fördelad på de olika verksamheterna enligt nedan tabell 

 
 
 

Åtgärdsplan 

Åtgärdsplan 

Verksamh
et 

Förändring 

Planerad 
genomför
ande 
månad/år 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Beskriv hur åtgärden ska 
genomföras 

IFO HVB Ariel sep/2020 1 000   anpassad bemanning 

Omv Äldreomsorg sep/2020 3 100   stängning av 
växelvårdsavdelning på 
Midgård äldreboende 

Omv Äldreomsorg jan/2021 4 200   *1 

Migration Flykting-
mottagning 

jan/2020 300   anpassad bemanning 

Omv Äldreomsorg sep/2020 400   minskning av nattjänst 
Midgård äldreboende 

Omv Äldreomsorg jan/2020 4 000   *2 

       

       

       

       

       

       

Totalt 13 000    



 

 

17 

*1. Omorganisation inom äldreomsorgen: stängning av Lindängens äldreboende med 18 
platser. Korttidsvård flyttar från Solvik äldreboende till Midgård äldreboende. Antal platser på 
kortvård minskar från 14 till 11 platser. En ny avdelning med särskilt boende öppnar på 
Solvik äldreboende med 14 platser, vilket delvis ersätter de platser som stängs på 
Lindängens äldreboende. Anpassningen medför att förvaltningens lokalkostnader blir lägre 
då verksamheten på Lindängen upphör. 

*2. Minskning av antal platser på Solvik äldreboende. Solvik äldreboende minskar antal 
platser per avdelning från 17 till 14 platser. Nämnden har beslutat om intagningsstopp på 
Solvik äldreboende från 1 nov 2020. Anpassningen beräknas vara genomförd juli 2021. 

4.2 Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige har för 2021 tilldelat 0,5 miljoner kronor till social- och 
omvårdnadsnämndens investeringsbudget. 

(tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Social- och omvårdnadsnämnd 377 500 500 500 

LSS-boende 500    
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5 Personal 

Antal Helårsarbetare 

  
2018-
12-31 

2019-
12-31 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal helårsarbetare 445 442 427 422 422 422 

varav       

Volymförändringar   7    

Verksamhetsförändringar   -22 -5   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-12 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/233 

§ 17 Beslut om verksamhetsstöd för 2021 - Tidaholms alltjänst 
ekonomisk förening 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
verksamhetsstöd 1,5 miljoner kronor år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening ansöker om verksamhetsstöd för 
perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. 
Föreningen ansöker om ett verksamhetsstöd 1,75 miljoner kronor. 
Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 
motsvarande 2,4 miljoner kronor på årsbasis, samtidigt beslutades att bidraget 
successivt skall minskas. För år 2020 beviljades verksamhetsstöd på 1,75 
miljoner kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis i förskott. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening verksamhetsstöd 1,5 
miljoner kronor år 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsstöd Tidaholms Alltjänst 

Ekonomisk Förening 2021”, Förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2020-10-22 

 Ansökan om verksamhetsstöd för 2021, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 Resultatrapport 200101 - 200930, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 Verksamhetsberättelse för 2020, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-10-22 
 
Ärendenummer 
2020/233 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Ansökan om verksamhetsstöd Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 2021 
 
Ärendet 
Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening ansöker om verksamhetsstöd för 
perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. 
Föreningen ansöker om ett verksamhetsstöd 1,75 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsstöd Tidaholms Alltjänst 

Ekonomisk Förening 2021”, Förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2020-10-22 

 Ansökan om verksamhetsstöd för 2021, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 Resultatrapport 200101 - 200930, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 Verksamhetsberättelse för 2020, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 
Utredning 
Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 
motsvarande 2,4 miljoner kronor på årsbasis, samtidigt beslutades att bidraget 
successivt skall minskas. För år 2020 beviljades verksamhetsstöd på 1,75 
miljoner kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis i förskott. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att bevilja Tidaholms 
Alltjänst Ekonomisk Förening verksamhetsstöd 1,5 miljoner kronor år 
2021. 

 



 

 

Ansökan om verksamhetsstöd för 2021 

Vägen till arbete i Tidaholm Ideell Förening ansöker om verksamhetsstöd för 
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 

All verksamhet bedrivs i Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening. 

Vid starten den 1 april 2016 var vi 14 anställda och idag har verksamheten vuxit till att vara 
23 tillsvidareanställda och 6 visstidsanställda, 6 praktikanter samt 2 personer från frivården. 
Totalt 37 personer. Under sommaren har vi även tagit emot 26 feriepraktikanter från åk 9. 

Vi har haft en mycket god beläggning och för att kunna svara upp mot kundernas efterfrågan 
av våra tjänster har vi investerat i personal, bilar och annan utrustning.  

Vi ser en fortsatt ökning av förfrågningar av våra tjänster och vi har ambitionen att fortsätta 
att utveckla verksamheten med mer uppdrag. Detta hoppas vi skall generera fler 
arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av ohälsa, lång 
arbetslöshet mm.  

Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening har idag en bred verksamhet och för att kunna 
fortsätta att utveckla och trygga verksamheten för de anställda i Tidaholms Alltjänst 
Ekonomis Förening ansöker vi för året 2021 ett oförändrat verksamhetsstöd, dvs 1 750 000 
kronor fördelat på 4 utbetalningar. 

 

 

 

Tommy Danielsson   Petra Vulevity 

Verksamhetsledare   Ekonomi/Personalansvarig 
   



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

Resultatbudget
Utskrivet 2020-10-12 11:39

Senaste vernr A 708 B 743 C 1325 D 393 E 428 G 11 K 19 N 
217 O 8 

Belopp uttrycks i tusentals kronor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ack

  Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms -  -  -  -  -  -  -  -  -  90,0 90,0 80,0 260,0 

3040 Biltvätt -  -  -  -  -  -  -  -  -  15,0 15,0 10,0 40,0 

3041 Biltvätt och däckbyte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

3042 Däckbyte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

3043 Gräsklippning -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  1,0 

3044 Vedförsäljning huggen -  -  -  -  -  -  -  -  -  10,0 10,0 10,0 30,0 

3046 Snöskottning -  -  -  -  -  -  -  -  -  130,0 100,0 70,0 300,0 

3047 Trädgårdsarbete -  -  -  -  -  -  -  -  -  140,0 100,0 45,0 285,0 

3048 Arbetskostnad -  -  -  -  -  -  -  -  -  50,0 50,0 50,0 150,0 

3049 Städning -  -  -  -  -  -  -  -  -  15,0 15,0 10,0 40,0 

3050 Däckhotell -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

3052 Resekostnad -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

3054 Flytthjälp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

3100 Försäljning av varor återbruket -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

3110 Varor återbruket 25 % -  -  -  -  -  -  -  -  -  100,0 100,0 80,0 280,0 

3130 Varor återbruket 6% -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,0 3,0 2,0 8,0 

3610 Medlemsavgifter -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

3740 Öres- och kronutjämning -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

Summa nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 554,0 483,0 357,0 1 394,0

Övriga rörelseintäkter

3985 Erhållna statliga bidrag -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,5 0,5 0,5 1,5 

3987 Erhållna kommunala bidrag -  -  -  -  -  -  -  -  -  146,0 146,0 146,0 438,0 

3994 Försäkringsersättningar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

3999 Övriga rörelseintäkter -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

Summa övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,5 146,5 146,5 439,5

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,5 629,5 503,5 1 833,5

Sida 1(5)

https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3001&toacct=3001&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3040&toacct=3040&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3041&toacct=3041&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3042&toacct=3042&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3043&toacct=3043&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3044&toacct=3044&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3046&toacct=3046&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3047&toacct=3047&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3048&toacct=3048&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3049&toacct=3049&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3050&toacct=3050&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3052&toacct=3052&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3054&toacct=3054&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3100&toacct=3100&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3130&toacct=3130&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3610&toacct=3610&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3740&toacct=3740&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3985&toacct=3985&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3987&toacct=3987&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3994&toacct=3994&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=3999&toacct=3999&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000 Inköp av varor från Sverige -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

4010 Varu och materialinköp -  -  -  -  -  -  -  -  -  10,0 10,0 10,0 30,0 

Summa råvaror och förnödenheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -  -  -  -  -  -  -  -  -  -44 ,0 -44 ,0 -44 ,0 -132,0 

5020 El för belysning -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 , 0 - 4 , 0 - 4 , 0 -12 ,0 

5030 Värme -  -  -  -  -  -  -  -  -  -10 ,0 -10 ,0 -10 ,0 -30 ,0 

5060 Städning och renhållning -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

5090 Övriga lokalkostnader -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

5220 Hyra av inventarier och verktyg -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 , 0 - 3 , 0 - 3 , 0 - 9 , 0 

5310 El för drift -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

5360 Diesel, och bränsle till gräsklippare och motorbrännolj -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

5410 Förbrukningsinventarier -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 , 0 - 3 , 0 - 3 , 0 - 9 , 0 

5420 Programvaror -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 , 2 - 1 , 2 - 1 , 2 - 3 , 6 

5460 Förbrukningsmaterial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -20 ,0 -20 ,0 -20 ,0 -60 ,0 

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

5500 Reparation och underhåll (gruppkonto) -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 , 0 - 1 , 0 - 1 , 0 - 3 , 0 

5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra 
tekniska -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 , 0 - 2 , 0 - 2 , 0 - 6 , 0 

5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och da -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 , 0 - 1 , 0 - 1 , 0 - 3 , 0 

5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

5611 Drivmedel för personbilar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -20 ,5 -20 ,5 -20 ,5 -61 ,5 

5612 Försäkring och skatt för personbilar -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 , 3 - 4 , 3 - 4 , 3 -12 ,9 

5613 Reparation och underhåll av personbilar -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8 , 0 - 8 , 0 - 8 , 0 -24 ,0 

5615 Leasing av personbilar -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8 , 0 - 8 , 0 - 8 , 0 -24 ,0 

5620 Lastbilskostnader -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

Sida 2(5)

https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=4000&toacct=4000&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5030&toacct=5030&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5060&toacct=5060&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5090&toacct=5090&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5210&toacct=5210&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5220&toacct=5220&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5310&toacct=5310&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5360&toacct=5360&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5410&toacct=5410&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5460&toacct=5460&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5480&toacct=5480&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5500&toacct=5500&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5510&toacct=5510&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5520&toacct=5520&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5600&toacct=5600&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5611&toacct=5611&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5612&toacct=5612&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5613&toacct=5613&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5615&toacct=5615&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5620&toacct=5620&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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5622 Skatt försäkring lastbil -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 , 5 - 6 , 5 - 6 , 5 -19 ,5 

5623 Reparation Lastbilar -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 , 0 - 6 , 0 - 6 , 0 -18 ,0 

5900 Reklam och PR (gruppkonto) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

5910 Annonsering -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 , 5 - 4 , 5 - 4 , 5 -13 ,5 

5990 Övriga kostnader för reklam och PR -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6040 Kontokortsavgifter -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 , 3 - 0 , 3 - 0 , 3 - 0 , 9 

6060 Kreditförsäljningskostnader -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 , 0 - 2 , 0 - 2 , 0 - 6 , 0 

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6110 Kontorsmateriel -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6200 Tele och post (gruppkonto) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6210 Telekommunikation -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6212 Mobiltelefon -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 , 0 - 2 , 0 - 2 , 0 - 6 , 0 

6230 Datakommunikation -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 , 0 - 1 , 0 - 1 , 0 - 3 , 0 

6250 Postbefordran -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6310 Företagsförsäkringar -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 , 0 - 3 , 0 - 3 , 0 - 9 , 0 

6350 Förluster på kundfordringar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6352 Befarade förluster på kundfordringar -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,0 1,0 1,0 3,0 

6370 Kostnader för bevakning och larm -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 , 0 - 3 , 0 - 3 , 0 - 9 , 0 

6420 Ersättningar till revisor -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6530 Redovisningstjänster -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 , 0 - 1 , 0 - 1 , 0 - 3 , 0 

6560 Serviceavgifter till branschorganisationer -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6570 Bankkostnader -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 , 0 - 2 , 0 - 2 , 0 - 6 , 0 

6590 Övriga externa tjänster -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

6990 Övriga externa kostnader -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

Summa övriga externa kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -160 ,3 -160 ,3 -160 ,3 -480 ,9

Personalkostnader

7010 Löner till kollektivanställda -  -  -  -  -  -  -  -  -  -450,0 -450,0 -450,0 - 1 
350,0 

Sida 3(5)

https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5622&toacct=5622&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5623&toacct=5623&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5900&toacct=5900&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5910&toacct=5910&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=5990&toacct=5990&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6040&toacct=6040&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6060&toacct=6060&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6100&toacct=6100&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6200&toacct=6200&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6210&toacct=6210&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6212&toacct=6212&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6230&toacct=6230&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6350&toacct=6350&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6352&toacct=6352&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6370&toacct=6370&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6420&toacct=6420&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6530&toacct=6530&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6560&toacct=6560&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6590&toacct=6590&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6981&toacct=6981&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6982&toacct=6982&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=6990&toacct=6990&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7010&toacct=7010&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


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

Resultatbudget
Utskrivet 2020-10-12 11:39

Senaste vernr A 708 B 743 C 1325 D 393 E 428 G 11 K 19 N 
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Belopp uttrycks i tusentals kronor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ack

  Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

7081 Sjuklöner till kollektivanställda -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 , 0 - 6 , 0 - 6 , 0 -18 ,0 

7090 Förändring av semesterlöneskuld -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7210 Löner till tjänstemän -  -  -  -  -  -  -  -  -  -70 ,0 -70 ,0 -70 ,0 -210,0 

7331 Skattefria bilersättningar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7410 Pensionsförsäkringspremier -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7510 Lagstadgade sociala avgifter -  -  -  -  -  -  -  -  -  -175,0 -175,0 -175,0 -525,0 

7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7530 Särskild löneskatt -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7575 Pensionsvalet PV -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7610 Utbildning -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 , 8 - 1 , 8 - 1 , 8 - 5 , 4 

7690 Övriga personalkostnader -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 , 5 - 1 , 5 - 1 , 5 - 4 , 5 

Summa personalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -704 ,3 -704 ,3 -704 ,3 - 2 
112,9

Avskrivningar

7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 0,0 0,0 0,0 

7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella investeringar

8314 Skattefria ränteintäkter -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

8400 Räntekostnader (gruppkonto) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 

Summa finansiella investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7081&toacct=7081&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7090&toacct=7090&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7210&toacct=7210&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7390&toacct=7390&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7410&toacct=7410&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7510&toacct=7510&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7519&toacct=7519&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7530&toacct=7530&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7570&toacct=7570&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7575&toacct=7575&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7590&toacct=7590&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7600&toacct=7600&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7610&toacct=7610&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7621&toacct=7621&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7631&toacct=7631&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7690&toacct=7690&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7832&toacct=7832&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=7834&toacct=7834&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=8314&toacct=8314&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=8400&toacct=8400&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&fromacct=8423&toacct=8423&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Belopp uttrycks i tusentals kronor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ack

  Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -854 ,6 -854 ,6 -854 ,6 - 2 
563,8

BERÄKNAT RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -154 ,1 -225 ,1 -351 ,1 -730 ,3
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Verksamhetsberättelse för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 

Syfte/bakgrund:  

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

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

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

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

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

Ekonomi: 

Redovisas i ett separat dokument. 

Personal: 

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

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

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

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



Kunder/uppdrag: 

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

Till sist: 

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

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

Tidaholms Alltjänst Ek. Förening 

 

 

Tommy Danielsson    



Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
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Period 2020-01-01 - 2020-09-30 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2020-10-12 11:38
Senaste vernr A 708 B 743 C 1325 D 393 

E 428 G 11 K 19 N 217 O 8 

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3001  Försäljning inom Sverige, 25 % moms 532 205,46 532 205,46 488 185,82 

3040  Biltvätt 67 632,00 67 632,00 64 340,00 

3041  Biltvätt och däckbyte 1 480,00 1 480,00 1 400,00 

3042  Däckbyte 320,00 320,00 1 890,60 

3043  Gräsklippning 549 900,00 549 900,00 469 445,40 

3044  Vedförsäljning huggen 27 158,00 27 158,00 44 586,00 

3046  Snöskottning 3 150,00 3 150,00 76 700,00 

3047  Trädgårdsarbete 560 137,70 560 137,70 410 530,69 

3048  Arbetskostnad 738 265,00 738 265,00 492 825,50 

3049  Städning 35 370,00 35 370,00 18 540,00 

3050  Däckhotell 1 840,00 1 840,00 14 240,00 

3052  Resekostnad 79 188,20 79 188,20 69 899,69 

3054  Flytthjälp -1 800,00 -1 800,00 0,00 

3100  Försäljning av varor återbruket 1 920,00 1 920,00 520,00 

3110  Varor återbruket 25 % 716 079,53 716 079,53 573 836,36 

3130  Varor återbruket 6% 25 928,75 25 928,75 15 592,18 

3610  Medlemsavgifter 1 700,00 1 700,00 0,00 

3740  Öres- och kronutjämning 936,82 936,82 5 009,72 

Summa nettoomsättning 3 341 411,46 3 341 411,46 2 747 541,96

Övriga rörelseintäkter

3973  Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 0,00 0,00 10 000,00 

3985  Erhållna statliga bidrag 3 595 377,00 3 595 377,00 3 405 008,00 

3987  Erhållna kommunala bidrag 874 749,99 874 749,99 1 799 750,00 

3994  Försäkringsersättningar 4 560,00 4 560,00 9 350,00 

3999  Övriga rörelseintäkter 5,98 5,98 306 202,00 

Summa övriga rörelseintäkter 4 474 692,97 4 474 692,97 5 530 310,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 7 816 104,43 7 816 104,43 8 277 851,96

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000  Inköp av varor från Sverige -14 873,76 -14 873,76 0,00 

4010  Varu och materialinköp -86 588,45 -86 588,45 -40 123,66 

4500  Övriga momspliktiga inköp 0,00 0,00 -2 584,00 

Summa råvaror och förnödenheter -101 462,21 -101 462,21 -42 707,66

BRUTTOVINST 7 714 642,22 7 714 642,22 8 235 144,30

Övriga externa kostnader

5010  Lokalhyra -387 809,80 -387 809,80 -318 587,90 

5020  El för belysning -44 219,20 -44 219,20 -35 190,93 

5030  Värme -64 219,00 -64 219,00 0,00 

5060  Städning och renhållning -3 820,80 -3 820,80 -301,19 
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https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3001&toacct=3001&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3040&toacct=3040&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3041&toacct=3041&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3042&toacct=3042&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3043&toacct=3043&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3044&toacct=3044&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3046&toacct=3046&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3047&toacct=3047&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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5090  Övriga lokalkostnader -14 272,40 -14 272,40 -79 577,10 

5120  El för belysning 0,00 0,00 -5 325,75 

5130  Värme 0,00 0,00 -73 368,25 

5160  Städning och renhållning 0,00 0,00 -5 667,54 

5210  Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar -39 173,88 -39 173,88 0,00 

5220  Hyra av inventarier och verktyg 0,00 0,00 -2 323,26 

5310  El för drift -2 500,00 -2 500,00 0,00 

5360  Diesel, och bränsle till gräsklippare och 
motorbrännolja -42,56 -42,56 0,00 

5410  Förbrukningsinventarier -69 774,40 -69 774,40 -3 640,80 

5420  Programvaror -7 629,60 -7 629,60 -15 888,00 

5460  Förbrukningsmaterial -182 761,61 -182 761,61 -127 196,17 

5480  Arbetskläder och skyddsmaterial -77 622,93 -77 622,93 -44 073,67 

5500  Reparation och underhåll (gruppkonto) -733,60 -733,60 -23 862,36 

5510  Reparation och underhåll av maskiner och andra 
tekniska anläggningar -42 238,40 -42 238,40 -5 527,99 

5520  Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och 
datorer m.m. -22 655,53 -22 655,53 -2 012,00 

5600  Kostnader för transportmedel (gruppkonto) -7 056,00 -7 056,00 -1 036,00 

5611  Drivmedel för personbilar -109 812,47 -109 812,47 -90 303,00 

5612  Försäkring och skatt för personbilar -48 282,02 -48 282,02 -32 242,40 

5613  Reparation och underhåll av personbilar -18 793,44 -18 793,44 -35 649,44 

5615  Leasing av personbilar -9 878,94 -9 878,94 0,00 

5620  Lastbilskostnader -832,00 -832,00 0,00 

5622  Skatt försäkring lastbil -42 817,20 -42 817,20 -35 033,20 

5623  Reparation Lastbilar -36 813,43 -36 813,43 -35 751,22 

5700  Frakter och transporter (gruppkonto) 0,00 0,00 -31,20 

5900  Reklam och PR (gruppkonto) -26 403,50 -26 403,50 0,00 

5910  Annonsering -8 470,40 -8 470,40 -1 500,00 

5990  Övriga kostnader för reklam och PR -16 941,40 -16 941,40 -7 250,50 

6060  Kreditförsäljningskostnader -6 197,90 -6 197,90 0,00 

6071  Representation, avdragsgill 0,00 0,00 -1 602,68 

6090  Övriga försäljningskostnader 0,00 0,00 -36 439,00 

6100  Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -2 080,00 -2 080,00 0,00 

6110  Kontorsmateriel -5 131,44 -5 131,44 -9 207,62 

6200  Tele och post (gruppkonto) -3 502,00 -3 502,00 0,00 

6210  Telekommunikation -987,20 -987,20 -984,00 

6212  Mobiltelefon -41 102,55 -41 102,55 -52 676,42 

6230  Datakommunikation -32 277,68 -32 277,68 -16 719,00 

6250  Postbefordran -92,00 -92,00 -4 588,00 

6310  Företagsförsäkringar -20 627,00 -20 627,00 -13 455,00 

6350  Förluster på kundfordringar -486,48 -486,48 0,00 

6370  Kostnader för bevakning och larm -18 825,50 -18 825,50 0,00 

6390  Övriga riskkostnader 0,00 0,00 -1 620,02 

6420  Ersättningar till revisor -3 120,00 -3 120,00 -49 471,36 

6530  Redovisningstjänster -9 100,80 -9 100,80 -7 500,00 

6560  Serviceavgifter till branschorganisationer -700,00 -700,00 0,00 

6570  Bankkostnader -22 403,02 -22 403,02 -22 308,77 

6590  Övriga externa tjänster -8 188,60 -8 188,60 -1 736,00 

6980  Föreningsavgifter 0,00 0,00 -1 250,00 

6981  Föreningsavgifter, avdragsgilla -10 522,50 -10 522,50 -14 655,25 
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Senaste vernr A 708 B 743 C 1325 D 393 
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Period Ackumulerat Period fg år

6982  Föreningsavgifter, ej avdragsgilla -4 944,00 -4 944,00 0,00 

6990  Övriga externa kostnader -950,00 -950,00 0,00 

Summa övriga externa kostnader -1 476 813,18 -1 476 813,18 -1 215 552,99

Personalkostnader

7010  Löner till kollektivanställda -3 429 652,53 -3 429 652,53 -3 647 942,34 

7081  Sjuklöner till kollektivanställda 0,00 0,00 -92 511,93 

7082  Semesterlöner till kollektivanställda 0,00 0,00 -524 173,24 

7090  Förändring av semesterlöneskuld -49 261,00 -49 261,00 6 416,00 

7210  Löner till tjänstemän -1 146 859,56 -1 146 859,56 -535 824,74 

7281  Sjuklöner till tjänstemän 0,00 0,00 -14 090,76 

7285  Semesterlöner till tjänstemän 0,00 0,00 -132 090,47 

7331  Skattefria bilersättningar -92,50 -92,50 0,00 

7390  Övriga kostnadsersättningar och förmåner 16 804,58 16 804,58 0,00 

7410  Pensionsförsäkringspremier -43 024,20 -43 024,20 0,00 

7510  Lagstadgade sociala avgifter -1 056 590,00 -1 056 590,00 -1 553 641,00 

7519  Sociala avgifter för semester- och löneskulder -15 479,00 -15 479,00 2 016,00 

7530  Särskild löneskatt -41 723,25 -41 723,25 0,00 

7570  Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -6 002,80 -6 002,80 0,00 

7575  Pensionsvalet PV -15 645,00 -15 645,00 0,00 

7590  Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -112 012,50 -112 012,50 -216 518,35 

7600  Övriga personalkostnader (gruppkonto) -1 875,82 -1 875,82 -18 668,21 

7610  Utbildning -33 850,78 -33 850,78 0,00 

7620  Sjuk- och hälsovård 0,00 0,00 -9 460,00 

7621  Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -500,00 -500,00 -3 120,00 

7631  Personalrepresentation, avdragsgill -15 291,91 -15 291,91 0,00 

7690  Övriga personalkostnader 171,85 171,85 -20 878,27 

Summa personalkostnader -5 950 884,42 -5 950 884,42 -6 760 487,31

Avskrivningar

7832  Avskrivningar på inventarier och verktyg -83 475,00 -83 475,00 -84 861,00 

7834  Avskrivningar på bilar och andra transportmedel -95 670,00 -95 670,00 -82 449,00 

Summa avskrivningar -179 145,00 -179 145,00 -167 310,00

RÖRELSERESULTAT 107 799,62 107 799,62 91 794,00

Finansiella poster

8314  Skattefria ränteintäkter 3,00 3,00 0,00 

8400  Räntekostnader (gruppkonto) -5 068,47 -5 068,47 -11 634,31 

8423  Räntekostnader för skatter och avgifter -455,00 -455,00 -13 438,00 

Summa finansiella poster -5  520,47 -5  520,47 -25 072,31

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 102 279,15 102 279,15 66 721,69

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -7 713 825,28 -7 713 825,28 -8 211 130,27

BERÄKNAT RESULTAT 102 279,15 102 279,15 66 721,69

Sida 3(3)

https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6982&toacct=6982&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6990&toacct=6990&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7010&toacct=7010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7081&toacct=7081&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7082&toacct=7082&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7090&toacct=7090&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7210&toacct=7210&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7281&toacct=7281&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7285&toacct=7285&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7390&toacct=7390&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7410&toacct=7410&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7510&toacct=7510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7519&toacct=7519&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7530&toacct=7530&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7570&toacct=7570&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7575&toacct=7575&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7590&toacct=7590&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7600&toacct=7600&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7610&toacct=7610&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7620&toacct=7620&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7621&toacct=7621&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7631&toacct=7631&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7690&toacct=7690&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7832&toacct=7832&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7834&toacct=7834&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8314&toacct=8314&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8400&toacct=8400&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8423&toacct=8423&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


 1/1 

 

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 
2021-01-19 
 
Ärendenummer 
2021/4 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Information om rapporter och skrivelser 2021-01-26 
 
Ärendet 
Information om verksamhetsberättelse från Tidaholmföretagens 
trafiksäkerhetspool, Dnr SON 2020/328. 
 
Information om årlig rapport av synpunktshantering för social- och 
omvårdnadsnämnden 2020. 
 
Information om beslut från Kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2020/122, ”Beslut om Strategisk plan 
och budget 2021-2023”, 2020-12-21. 
Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa Strategisk plan och 
budget 2021-2023. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2020/129, ”Beslut om 
färdtjänstreglemente”, 2020-12-21. 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta förslag till reviderat 
färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 januari 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rapporter och skrivelser 2021-01-26”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-01-19. 
 Verksamhetsberättelse Tidaholmföretagens trafiksäkerhetspool, 

trafiksäkerhetssamordnare Magnus Svensson, 2020-12-04. 
 Rapport – Årlig rapport av synpunktshantering för social- och 

omvårdnadsnämnden 
 
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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Synpunkter och felanmälan

Vald period: 2020-01-01 - 2020-12-31
Totalt antal ärenden: 33

Sammanfattning
 

Antal registrerade synpunkter Antal %
Avslutade 33 100,0%
Totalt 33 100,0%

Rapporten omfattar: Social- och omvårdnadsförvaltningen

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2020

Avslutade 10 10 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
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Registrering av synpunkter (2020-01-01 - 2020-12-31)
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Inkom via Antal %

Blankett/svarskort 18 54,5%
Webbplatsen 7 21,2%
E-post 5 15,2%
Brev 2 6,1%
Telefon 1 3,0%
Totalt 33 100,0%

 

Förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 22 66,7%
Inte alls 6 18,2%
Lite 3 9,1%
Irrelevant 1 3,0%
Mycket 1 3,0%
Totalt 33 100,0%

 

Publicering hemsida Antal %

Publicera inte 31 93,9%
Publicera 2 6,1%
Totalt 33 100,0%

 

Sekretessmarkerad Antal %

Nej 32 97,0%
Ja 1 3,0%
Totalt 33 100,0%
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Fördelning per avdelning

 

Fördelning per avdelning Antal Fördelning
Äldreomsorg 31 93,9%
Biståndsenhet 2 6,1%
Totalt 33 100,0%
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 17 38,6%
Beröm 15 34,1%
Förslag 6 13,6%
Fråga 6 13,6%
Totalt 44 100,0%
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Biståndsenhet Äldreomsorg
Klagomål 17

Förslag 1 5

Fråga 6

Beröm 1 14

Synpunktstyp per avdelning
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Synpunktens kategorisering

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Kategori Antal Fördelning
Övrigt 16 40,0%
Bemötande/kompetens 15 37,5%
Kost 4 10,0%
Service & tjänster 2 5,0%
Delaktighet/inflytande 2 5,0%
Information/webb 1 2,5%
Totalt 40 100,0%
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning
Kräver ingen åtgärd 15 41,7%
Åtgärdat 11 30,6%
Ingen åtgärd genomförs 4 11,1%
Tas med vid framtida planering 3 8,3%
Kommer att åtgärdas 2 5,6%
Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 1 2,8%
Totalt 36 100,0%

15

11

4

3

2

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Kräver ingen åtgärd

Åtgärdat

Ingen åtgärd genomförs

Tas med vid framtida planering

Kommer att åtgärdas

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag

Klassificering av åtgärder

Antal



8 (16)

Klassificering av resultat

 

Resultat Antal Fördelning
Ingen förändring 14 40,0%
Resultat oklart 11 31,4%
Förbättrad information 4 11,4%
Åtgärdat fel/brist 2 5,7%
Förbättrad trygghet/säkerhet 2 5,7%
Övriga resultat 1 2,9%
Hänvisning till annan organisation 1 2,9%
Totalt 35 100,0%

Summan för antal resultat överensstämmer inte alltid med antal registrerade synpunkter. Det beror på att flera alternativ kan väljas 
då klassificering av resultat görs.
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Biståndsenhet Äldreomsorg

Förbättrad information 4

Förbättrad trygghet/säkerhet 2

Hänvisning till annan organisation 1

Ingen förändring 1 13

Resultat oklart 1 10

Åtgärdat fel/brist 2

Övriga resultat 1
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per telefon 12 36,4%
Vill ej bli kontaktad 12 36,4%
Per e-post 8 24,2%
Per brev 1 3,0%
Totalt 33 100,0%
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Antal 8 10 0 3 0 12
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A1 - Synpunkter per förvaltning/avdelning/enhet

 

Förvaltning/avdelning Enhet Antal Fördelning
Social- och omvårdnadsförvaltningen 33 100,0%

Biståndsenhet (Enhet ej angiven) 2 6,1%
Äldreomsorg Hellidshemmet 3 9,1%

Hemvård/Dagverksamhet 12 36,4%
Kortvård SSK REH 1 3,0%
Lindängen 2 6,1%
Midgård 8 24,2%
Solvik 1 3,0%
(Enhet ej angiven) 4 12,1%

Totalt 33 100,0%
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A2 - Kommer att åtgärdas och framtida planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-Nummer Summa
Kommer att åtgärdas 2

Dåligt bemötande 978 1
Förslag besöksverkamhet 985 1

Tas med vid framtida planering 3
Dåligt bemötande 998 1
Klagomål på flytt av kortvården samt att demensboende borde finnas 1251 1
Pensionärer har det bra i Tidaholm 937 1

Totalt 5
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A3 - Försenade mottagningsbekräftelser

Antal

Intervall Rubrik ID Summa
 3 - 6 dagar 1

Äldreomsorg Klagomål på omvårdnad m.m. 957 1
 7 - 10 dagar 1

Äldreomsorg Larm som ej fungerat 932 1
Totalt 2
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A4 - Försenade handläggarsvar

Antal

Intervall Rubrik ID Summa
16 dagar + 3

Äldreomsorg Besöksförbud särskiltboende 1197 1
Missnöjd med förändringar växelvården 1168 1
Missnöjd med tider 1050 1

Totalt 3
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A5 - Synpunkter som utvecklat verksamheten mycket

Antal

Förbättrat/utvecklat Rubrik ID Summa
Mycket 1

Social- och omvårdnadsförvaltningenDåligt bemötande 978 1
Totalt 1
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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 
2021-01-19 
 
Ärendenummer 
2021/5 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Anmälningsärenden 2021-01-26 
 
Ärendet 
Information om anmälningsärenden. 
 
Dom Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 5661-19/ 6335-19 / 561-20 / 
1251-20 / 1289-20 
 
Dom Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3671-20. 
 
Dom Skaraborgs Tingsrätt, mål nr T 4803-19. 
 
Dom Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4910-20. 
 
Dom Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6413-19. 
 
Dom Skaraborgs Tingsrätt, mål nr T 5016-20. 
 
Dom Förvaltningsrätten i Jönköping, 7492-20. 
 
Beslut, Integritetsskyddsmyndigheten Dnr PUI-2020-3874 
 
Beslut, Integritetsskyddsmyndigheten Dnr PUI-2020-4179 
 
Beslut, Integritetsskyddsmyndigheten Dnr PUI-2020-4182 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-01-26”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-01-19. 
 
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 
2021-01-19 
 
Ärendenummer 
2020/2 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2021-01-26 
 
Ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2020-12-01 – 
2020-12-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2020-12-01 – 
2020-12-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2020-12-01 – 2020-12-31 anmäls inför nämnden. 
 
Övriga delegationsbeslut: 
 
Beslut Datum Beslutsnr Diarienr Beslutsfattar

e 
Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-10-28 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 

Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-11-30  SON 
2020/303 

Anna 
Zöögling 
Ordförande 

Upphandling 
skyddsutrust
ning 

2020-12-03 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 

Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-12-10 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 

Tilldelnings-
beslut 
bemannings-
tjänster 
social-
sekreterare 

2020-12-18 4.4 SON 2021/11 Maria Olsson 
Socialchef 

Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-12-21 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 

Upphandling 
skydds-
utrustning 

2020-12-22 4.4 SON 
2020/303 

Maria Olsson 
Socialchef 
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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 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälan om delegationsbeslut 2021-01-26”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-01-19. 
 
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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