
 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Kallelse Social- och omvårdnadsnämnden 

2023-02-28 Kl. 14:00 
Plats: Sessionssalen 

Justerare: Emma Graaf (S) 

Gruppmöte i Sessionssalen och Gälleberg kl 13:00 

Kallade 
Ledamöter 
Peter Friberg (M), Per Nordström (SD), Elisabeth Alfredsson (VT), Charlotte Daremark (KD), 
Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (VT), Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson 
(S), Emma Graaf (S), Katrin Skatt Gåvertsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
  

Ersättare 
Håkan Joelsson (S), Linda Boudin (S), Jonas Storm (S), Martin Eriksson (M), Yvonne Andersson (L), 
Michaela Zabel (S), Christina Forsling (SD), Per-Erik Vrang (M), Johannes Kieser (VT), Tor Yksnøy 
(SD), Jacqueline Fransén (VT) 

  

1



 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Ärenden 
1 Godkännande av föredragningslista  

2 Beslut om verksamhetsberättelse för social- och 
omvårdnadsnämnden 2022 

3 - 78 

3 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari år 2023 

79 - 88 

4 Information om ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 
2022 

89 - 91 

5 Beslut om yttrande till IVO angående tillsyn av LSS-boende 
Siggestorp 

92 - 
106 

6 Beslut om godkännande av förstudie - Nya gruppboenden LSS 107 - 
118 

7 Information om upphandling av verksamhetskoordinator 119 - 
133 

8 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 134 - 
139 

9 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 140 - 
144 

10 Beslut om nominering inför Coompanion Skaraborgs årsstämma 
2023 

145 - 
151 

11 Information från socialchef  

12 Information från ordförande  

13 Information om rapporter och skrivelser 152 - 
180 

14 Information om anmälningsärenden 181 

15 Information om delegationsbeslut 182 - 
206 

 

2



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 24 Beslut om verksamhetsberättelse för social- 
och omvårdnadsnämnden 2022 
SON 2023/17 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta upprättad verksamhetsberättelse för år 

2022. 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna rapport över avtalssamverkan och 

överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller 
sammanfattning av året som gått med ekonomiskt utfall, nyckeltal, samt måluppfyllelse. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta upprättad verksamhetsberättelse för år 

2022. 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna rapport över avtalssamverkan och 

överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsberättelse 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2023-02-08 
✓ Verksamhetsberättelse 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 
✓ Rapport – Avtalssamverkan 2023 – social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/17 

2023-02-08 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2022 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad verksamhetsberättelse för år 
2022. 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna rapport över avtalssamverkan och 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller 
sammanfattning av året som gått med ekonomiskt utfall, nyckeltal, samt måluppfyllelse. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsberättelse 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2023-02-08 
✓ Verksamhetsberättelse 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 
✓ Rapport – Avtalssamverkan 2023 – social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
I samband med kommunens årsredovisning upprättar nämnden en 

verksamhetsberättelse. Denna verksamhetsberättelse avser perioden 1 januari – 31 

december år 2022 
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2 Sammanfattning 
Även år  2022 har varit påverkad av covid-19 pandemin och arbetsbelastningen för 

medarbetare har varit mycket hög, inte minst under semesterperioden. 

Välfärdssektorn överlag har haft svårigheter att rekrytera kompetent personal, och 

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

sommarvikarier. 

Stort fokus har legat på att arbeta med implementering av nytt verksamhetssystem, 

vilket många funktioner har varit delaktiga i på olika sätt. 

Under året har förvaltningen arbetat med återöppnande av Lindängens särskilda 

boende och två av tre avdelningar kunnat öppnas. Bristen på personalförsörjning är 

den viktigast orsaken till att alla avdelningarna inte kunnat öppnas. 

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

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

som till insatser för personer med funktionsnedsättning samt äldre. Hemtjänsten är en 

verksamhet där behovet av ökade insatser tydligt märks av. 

Solviks äldreboende har påverkats av brand föreläggande  med anledning av att det 

saknades vattensprinklers och brandceller i varje lägenhet. Förvaltningen har 

tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltninen tagit fram förslag på kompensatoriska 

åtgärder med anledning av brandföreläggandet i väntan på politiskt beslut om 

framtidens äldreboende i Tidaholms kommun. 

Då förvaltningen varit i behov av lokaler har både daglig verksamhet och hemtjänsten 

fått nya lokaler under året. . 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för social- och omvårdnadsnämnden ska nämnden fullgöra 

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

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

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

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

kommunala hälso- och sjukvården. 

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

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

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför. 

Organisation 

 

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

underliggande enheter där arbetet är organiserat inom områdena biståndsbedömning, 

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

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

uppsökande verksamheter. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Bemanningsfrågor har varit den största utmaningen för förvaltningen under året. 

Bristen på utbildad personal, brister i schema och sjukskrivningar har bidragit till att ett 

större antal outbildad personal finns inom äldreomsorgen och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Hemtjänsten 

Hemtjänsten har flyttat till nya lokaler och är nu granne med Närhälsan. Verksamheten 
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har under året sett en markant ökning av antalet ärenden och insatser. 

Personalomsättningen och bemanningen har varit en stor utmaning. 

 

Särskilt boende 

KF beslut om att öppna Lindängen som äldreboende har inneburit organisatorisk 

omställningar och utmaningar. Äldreboendet öppnades upp den 5 september och 

förnärvarande bor 13 personer på Lindängen. Brandföreläggandet mot Solvik har 

bidragit till fortsatt intagningsstopp för att succesivt minska antalet personer som är 

boende på varje avdelning. Verksamheten har fått klartecken att bedrivas vidare under 

förutsättningen att max 8 personer är boende på varje avdelning fram till 2028. Under 

året har det varit en konstant kö för att flytta till ett särskilt boende. 

 

LSS- enheten  

Daglig verksamhet  har flyttat till nya tillgänglighetsanpassade lokaler vilket har 

inneburit en kvalitetshöjning för såväl brukare som medarbetare. Nio personer väntar 

fortfarande på att få sina beslut om daglig verksamhet verkställda. Verksamheten har till 

viss del svårt att hitta lämpliga platser som matchar de behov av sysselsättning som 

finns. 

Behovet av ytterligare bostäder inom LSS är stort. Förvaltningen har fått köpa platser 

externt och fortfarande finns tre personer som väntar. IVO har begärt ut handlingar 

kring ett beslut som inte verkställt inom rimlig tid vilket kan komma att innebära 

vitesföreläggande. 

Socialpsykiatrin 

Antalet vårdtagare ökar stadigt inom enheten. Antalet externa placeringar är den del 

av verksamheten som ökar mest. Detta förklaras bland annat med att kommunen inte 

kan tillgodose alternativa boendeformer till personer med behov av heldygns vård och 

omsorg. 

 

IT- Utveckling 

Inom verksamheten har digitala medicinskåp och digitala signeringslistor införts i syfte 

att öka patientsäkerhet och säkrare läkemedelshantering. 

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

upphandlats tillsammans med 12 kommuner. Systemet kommer innebära ett bättre 

stöd i arbetet. 

 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Enstaka covid-19 fall förekommer fortfarande bland personal och brukare. 

Påfyllnadsdoser har erbjudits enligt nationella rekommendationer. Trots att pandemin 

inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom kvarstår rekommendationer för vård 

och omsorg när det gäller skyddsutrustning. För patienter och brukare gäller 

provtagning vid byte av vårdform eller inskrivning.  Fler svårt sjuka patienter med 

avancerad teknik vårdas i ordinärt boende och på SÄBO  vilket kräver kontinuerlig 

kompetensutveckling hos sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Flera 

brukare på kortvårdsplats väntar på SÄBO plats vilket påverkar möjligheten att ta hem 

patienter slutenvården. 

Barn och Unga 

Under 2022 har det varit svårigheten att rekrytera personal med socionomkompetens. 

Trots flera försök att rekrytera genom annons i lokaltidning samt på sociala medier så 

har antalet sökande varit få och nästintill inga med socionomexamen. Antalet 

orosanmälningar har ökat markant under de senaste åren. Totalt inkom 754 

orosanmälningar, gällande 288 individer i åldern 0 – 17 år. Det motsvarar ungefär 11 
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procent av alla barn och unga i kommunen. Detta är en ökning med cirka hundra 

stycken i jämförelse med 2021. Utifrån svårigheten att rekrytera personal tillsammans 

med ett ökat inflöde av ärenden så har det varit en utmaning att sköta/hantera 

handläggningen på ett rättssäkert sätt. 

 

Försörjningsstöd och vuxna 

Implementerat bedömningsmetoden FIA - förutsättningar inför arbete som utvecklats 

av Socialstyrelsen. Standardiserade bedömningsmetoder är en del i utvecklingsarbetet 

då detta minskar risken för att stereotypa uppfattningar påverkar arbetet. Enheten för 

försörjningsstöd har tillsammans med arbetsmarknadsenheten deltagit i arbetet med 

att ta fram en Överenskommelse om samverkan mellan Tidaholms kommun och den 

Lokala Arbetsförmedlingen Skaraborg. En kommunövergripande policy gällande Våld i 

nära relation har färdigställts under året och policyn antogs av Kommunfullmäktige 

under hösten.  Arbetsbelastningen inom Vuxenenhetens handläggning av 

missbruk/beroende samt våld i nära relation har varit mycket hög. Behovet av skydd 

för utsatta kvinnor samt medföljande barn har ökat. Sex kvinnor har skyddsplacerats. 

Kvinnorna har haft med sig sina barn, vilket medfört att även 12 barn befunnit sig i 

skyddat boende. 

Personer med missbruksproblematik och behov av vård har fortsatt legat på en hög 

nivå. Problematiken hos flera personer är mycket komplex då de samtidigt har en 

psykisk sjukdom. Fyra placeringar med stöd av tvångslagstiftning har genomförts under 

året. Två av dessa placeringar har under en del av vårdtiden, efter överenskommelse 

med Statens Institutionsstyrelse, vårdats på hemmaplan med omfattande och intensiv 

öppenvårdsinsatser. 

Integration 

Kriget i Ukraina har påverkat verksamheten i allra högsta grad. Utöver kvotflyktingar 

har verksamheten tagit emot 16 flyktingar från Ukraina. Dessa har via kommunen fått 

egna lägenheter. Även ett kollektivboende är iordningställt för att ha kapacitet att ta 

emot resterande flyktningar som väntas komma under 2023. Deltagare på AME, 

civilsamhället, kyrkliga samfund, föreningar har bidragit med stöd, hjälp, insamlingar och 

många fler initiativ vilket har lett till att mottagandet har gått över förväntan. 

Arbetsmarknadsenheten 

AME har under en längre tid haft behov av en insats som vänder sig till individer med 

långvarigt utanförskap i kombination med psykisk ohälsa. AME har tillsammans med FK, 

Närhälsan ansökt om pengar från Samordningsförbundet om att testa Grön rehab i 

projektform. I december blev projektet beviljat med start från första januari 2023. 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Visionen ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige och 

nämnder har antagit. Visionen lyder: 

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

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

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

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

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

11



Social- och omvårdnadsnämnd, Verksamhetsberättelse 2022 8(25) 

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

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

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden 

år 2022: Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett 

starkt och växande näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomi. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit strategiska mål med tillhörande 

strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå till väga 

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

En väl vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen 

närmar sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som konkretiserar hur 

nämndens arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 

Målområde Strategiska mål 

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

livet. 

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

kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett starkt och växande 

näringsliv 

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

civilsamhället. 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomi (finansiella 

mål) 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, 

generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

 Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna verksamhetsberättelse följer upp nämndens verksamhetsmål och budget. För 

varje verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 

lärdomar som vuxit fram tack vare årets arbete. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), 

delvis uppnått målet (gul symbol) respektive ej uppnått målet (röd symbol). 

Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 

indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 

huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), delvis uppnått 

målvärdet (gul symbol) respektive ej uppnått målvärdet (röd symbol). 

Utfall för indikatorer kan saknas då vissa uppgifter endast sammanställs vartannat år 

eller därför att uppgiften inte redovisas per kön. I kolumnen ”jämförelse” anges i regel 

det genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 
(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för 

elev/invånare i Sverige. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet 

 Gult betyder att nämnden delvis har uppnått målet 
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 Rött betyder att nämnden ej har uppnått målet 

3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun  

Social- och 

omvårdnadsnämnden ska 

i samverkan med olika 

organisationer arbeta för 

att minska utanförskap 

och behov av 

försörjningsstöd. 

 

Medborgaren i fokus  

Social- och 

omvårdnadsnämndens 

handläggning och insatser 

ska upplevas som 

tillgängliga, effektiva och 

hålla hög kvalitet. 

 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 
  

Social- och 

omvårdnadsnämnden ska 

arbeta för att bli mer 

klimatsmart. 

Ett starkt och växande 

näringsliv 
 

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 

 

Attraktiv arbetsplats  

Social- och 

omvårdnadsnämnden ska 

främja en god arbetsmiljö 

med möjlighet till en 

yrkesmässig utveckling. 

 

God ekonomi   

Social- och 

omvårdnadsnämndens 

resultat ska motsvara en 

budget i balans. 

Attraktiv kommun 

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

livet. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämnden ska i samverkan med olika 

organisationer arbeta för att minska utanförskap och behovet av försörjningsstöd. 

 

Analys:  Etablering på arbetsmarknaden är en av de viktigaste förutsättningar för att 
integreras i samhället. Individ och familjeomsorgen har därför fortsatt arbetat 

tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att skapa en hållbar struktur för arbetet 

med att stödja människor mot etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Antalet 
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extratjänster har dock minskats med anledning av att regeringen beslutade att fasa ut 

dessa tjänster. 

En kartläggning av gruppen med ett långvarigt biståndsbehov har genomförts för att 

tydliggöra behoven av stöd från samverkande parter såsom Närhälsan, 

Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknadsenheten. En ny rutin för arbetet med 

omvandling för försörjningsstödsmedel till medel för anställning har utarbetats i 

samverkan med Arbetsmarknadsenheten. Arbetet kommer på sikt att bidra till 

förbättrade möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och/eller egen försörjning 

via socialförsäkringssystemet. 

 

Värdering: Social- och omvårdnadsnämnden närmar sig målet. 

 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Ökad samverkan för att finna områden som 

har lämpliga/möjliga förutsättningar för att anställa personer från målgruppen. 

Indikator (År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Vuxna 

biståndsmottaga

re med 

långvarigt 

ekonomiskt 

bistånd, andel 

(%) 

29,1 

% 

34,9 

% 
   20 %   

Arbetslöshet 

18-64 år i 

kommunen, 

andel (%) av bef. 

6,3 % 4,9 % 4,2 %   4 %   

Arbetslöshet 

16-24 år i 

kommunen, 

andel (%) av bef. 

5,1 % 5,2 %    5 %   

Antal personer 

som har en 

praktikplats 

genom AME, 

antal 

 25 28   50   

Antal 

subventionerade 

anställningar 

genom AME, 

antal 

 30 15   30   

 

Tren

d 

Indikator 

(Delår) 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfa

ll 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvär

de 2022 

Jämförel

se 

Värderi

ng 

 
 

Antal 

extratjänst

er i 

kommune

n, antal 

11 25 4   10   
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Utfallet för arbetslösheten åldersgruppen 16-24 år saknas vid rapporteringstillfället, så även fördelning gällande kön. Statistik för vuxna 
biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd saknas. 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens handläggning och insatser ska 

upplevas som tillgängliga, effektiva och hålla en hög kvalitet. 

 

Analys: 

Antalet ärende inom äldreomsorgen och barn och unga, vuxna och socialpsykiatrin 

fortsätter att öka. Arbetet som handläggare är komplext och kräver reella kunskaper 

för att upprätthålla en hög rättssäkerhet. Inom äldreomsorgen blir det tydligt att brist 

på korttidsplatser och särskilt boende bidrar till en hög belastning på hemtjänsten 

vilket i sig påverkar handläggarnas vardag. Handläggarna upplever att många äldre 

väntar för länge med att söka stöd och hjälp vilket innebär att insatserna blir av mer 
brådskande karaktär. Vad detta beror på har säkert flera orsaker så som personliga 

integriteten, viljan att klara sig själv, information mm. 

 

De barn och ungdomar som är föremål för utredningar och utifrån det bedöms vara i 

behov av insatser erbjuds stöd/hjälp. Det är dock inte alla föräldrar som tackar ja till 

föreslagna insatser. Detta leder till att barnet ej får det stöd som bedöms behövligt om 

det inte finns skäl för LVU (Lagen om vården om unga). Handläggarna arbetar aktivt 

med att stärka barns rätt genom att både prata och skriva "till" barnet under 

utredningstiden. Hela eller delar av utredningen skrivs med barnet som mottagare för 

att få det tydligt och begripligt för barnet. Detta arbete har främst påbörjats avseende 

de lite äldre barnen/ungdomarna som blir föremål för utredning. 

 

Nämnden har gjort fyra ansökningar om beredande av vård enligt LVM till 

Förvaltningsrätten i Jönköping. I samtliga ärenden har rätten beslutat om beredande av 

vård enligt nämndens yrkande. Ett beslut om avslag gällande missbruksvård har 

överklagats till Förvaltningsrätten. I detta ärende upphävde rätten nämndens beslut och 

återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning och nytt beslut i enlighet 

med vad som anges i skälen för förvaltningsrättens avgörande. I ett fall överklagades 

förvaltningsrättens dom om beredande av vård enligt LVM till Kammarrätten. 

Kammarrätten fastställde Förvaltningsrättens dom. 

Värdering:  

Nämnden närmar sig målet 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Att organisationen kontinuerligt arbetar med information och kvalitetshöjande 

åtgärder. Att barns rätt fortsätter att tydliggöras både i utredningar och vid val av 

insatser. Att fortsatt motivera föräldrar att ta emot de insatser barnet erbjuds för att 

förbättra situationen för barnets bästa. Att handläggarna fortsätter att stötta varandra 

genom kollegial granskning av utredningar  och att det få kontinuerlig stöd gällande 

juristhandledning. 

Indikator (År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 
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Indikator (År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Brukarbedömning 

hemtjänst -

 helhetssyn, andel 

(%) 

99 % - 89 % 92% 83% 95 %   

Brukarbedömning 

särskilt boende -

 helhetssyn, andel 

(%) 

84 % - 73 % 74% 71% 90 %   

Brukarbedömning 

individ- och 

familjeomsorgen 

totalt  Helhetssyn

, andel % 

89 % 82 % -   90 % -  

Åtgärder mot fall, 

undernäring, 

trycksår och 

nedsatt munhälsa 

för personer i 

särskilt boende, 

andel (%) 

63 % 70 %    70 %   

Åtgärder mot fall, 

undernäring, 

trycksår och 

nedsatt munhälsa 

för personer med 

hemsjukvård i 

ordinärt boende, 

andel (%) 

46 % -    70 %   

Personalkontinuit

et, antal personal 

som en 

hemtjänstmottaga

re möter under 

14 dagar, 

medelvärde 

20 20 19   16   

Brukarundersökning inom IFO har inte genomförts under året med anledning av hög arbetsbelastning. Siffrorna gällande åtgärder för fall 
presenteras senare under 2023. 

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

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

klimatsmart 

 

Analys: Förvaltningen fortsätter att arbeta med omställning till el-bilar för minskad 

miljöpåverkan. Förvaltningen har haft en miljon avsatt investeringsmedel för 

uppsättning av laddstolpar två har satts upp utanför AME:s lokaler resterande ska 

prioriteras till hemtjänstens bilpark. Förvaltningen använder sig av upphandlat material 

som är miljövänligt när det gällande skyddsutrustning. 

Värdering: Målet är inte uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder:  

Förvaltningen har stor potential till att förbättra sitt miljöarbete inför kommande år. 
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Ett starkt och växande näringsliv 

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

civilsamhället. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämnden ska verka för att främja samarbetet 

mellan arbetsmarknadsenheten, skola och näringslivsenheten i syfte att möta 

näringslivets behov av arbetskraft med rätt kompetens 

 

Analys: Arbetet med att möta näringslivets behov av arbetskraft är ett område som 

Arbetsmarknadsenheten intensifierats under våren 2022. I slutet av året skrevs en 

överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) för att påskynda 

individers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen. Arbetet med 

detta påbörjas under 2023. 

Under vintern påbörjades ett samarbete med Nobia där AME är behjälpliga i att finna 

personal som kan rustas och prövas på AME för att sedan presenteras för Nobia inför 

en eventuell anställning. Arbetet fortgår under 2023. 

En samverkan med barn- och utbildningsförvaltningens vuxenutbildning och gymnasiet 

har startats upp. Intentionen från båda förvaltningarna är att samverkan ska leda till att 

unga personer fångas upp innan de hamnar i utanförskap, och att de som redan 

befinner sig långt från arbetsmarknaden ska vägledas in mot arbete eller studier för att 

förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. 

Värdering: Social- och omvårdnadsnämnden har en fortsatt utmaning med att nå 

målet 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Fortsätta utveckla samverka för att fånga 

målgruppen tidigare. Ta vara på och ställa om arbetskraft som går att matcha mot 

näringslivet och offentlig verksamhet genom kompetenshöjning. 

Indikator (År) 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfa

ll 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvär

de 2022 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Antal personer 

inom 

arbetsmarknadsenhe

ten som går vidare 

till studier, antal 

  2   20   

Andelen av totalt 

antal deltagare som 

avsluts inom AME 

och som börjat 

arbeta, andel % 

  40 %   20 %   

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

 

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

möjlighet till en yrkesmässig utveckling. 
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Analys: Under året har arbetsbelastningen fortsatt varit hög på många olika 

funktioner, såväl chefer, administrativ personal och legitimerad personal. Sommaren 

har varit extra ansträngd då det varit svårt att rekrytera vikarier, vilket har bidragit till 

att ordinarie personal har avbrutit sin semester för att arbeta. Det har lett till ökade 

kostnader och en försämrad arbetsmiljö. Förvaltningens bedömning är att arbetsmiljön 

har varit kännbar, då medarbetare på alla nivåer haft svårt med återhämtning. Orsak 

har bland annat varit personalbrist inom äldreomsorgen och personer med 

funktionsnedsättning. Införande av ett nytt verksamhetssystem har ökat trycket på 

administrativ personal.  Samverkan med vård- och omsorgscollege fortgår. 

Förvaltningen och aktörerna inom utbildningsväsendet känner en stor oro för det 

framtida rekryteringsläget, då allt färre väljer att utbilda sig för att arbeta inom 

välfärdssektorn. Ett sätt att sprida relevant kunskap kring och skapa intresse för de 

yrken som finns inom nämndens verksamhetsområde är att besöka skolor och 

yrkesmässor. 

Under perioden januari-augusti har 48 tillbud och 83 arbetsskador rapporterats. 

Tillbuden är mest hot och våld från brukare gentemot medarbetare. Arbetsskador 

består av hot och våld från brukare, olika fallolyckor samt överbelastning. 

Värdering: Social- och omvårdnadsnämnden har en fortsattutmaning med att nå 

målet 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Förvaltningen har under hösten samverkat 

med barn- och utbildningsnämnden för att starta upp en lärlingsutbildning för att kunna 

utbilda sig till undersköterska med start höstterminen 2023. 

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Antalet 

rapporterad

e 

arbetsskado

r, antal 

 78 61   0   

Andelen 

sjukfrånvaro 

inom 

förvaltninge

n, andel % 

 
6,94 

% 

7,27 

% 
  6 %   

Antal 

rapporterad

e tillbud 

inom 

förvaltninge

n, antal 

 45 59   0   

God ekonomi 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 

statsbidrag och kommunal utjämning. 

 

Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens utfall motsvarar en budget i balans 

 

Analys: Ökande kostnader för externa vårdplaceringar gör att målet om en budget i 

18



Social- och omvårdnadsnämnd, Verksamhetsberättelse 2022 15(25) 

balans inte uppnås 2022. 

Värdering: Social- och omvårdnadsnämndens resultat år 2022 motsvarar ett 

underskott 7,8 miljoner kronor vilket motsvarar 2,4 procent av nämndens budget. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att hantera oförutsedda kostnader i 

verksamheterna behöver nämnden avsätta 2,5 procent av budget till oförutsedda 

medel. 

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Nämndresulta

t, avvikelse 

mot budget 

(andel %) 

-5 % 1,7 % 
-

2,4 % 
  0 %   

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Nyckeltal 

Nedan redovisas nyckeltal som beskriver hur förhållanden i nämndens löpande 

verksamheter har utvecklats över tid. 

Ekonomiskt bistånd 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Total kostnad ekonomiskt 

bistånd, tkr 
12 192 13 253 13 255 11 664 7 877 

Varav flyktinghushåll, tkr 547 695 875 1 512 1 645 

      

Antal bidragshushåll 198 230 266 295 264 

Varav flyktinghushåll 6 6 9 20 32 

      

Genomsnittlig utbetalning per 

hushåll, tkr 
61,6 57,6 49,8 39,5 29,8 

Äldreomsorg 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Kostnad SÄBO kr per brukare  912 007 852 040 762 616 748 304 

Kostnad hemtjänst kr per brukare  355 134 326 696 340 670 326 127 

Antal platser 145 145 165 165 164 

Korttidsvistelse (hem för viss annan heldygnsvård) 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Kostnad per invånare (ej per plats)  1 025 1 180 1 259 1 234 

Antal platser 19 19 22 22 22 

Nyttjandegrad      
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LSS-verksamhet 

LSS-boende 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Antal platser LSS-boende 49 45 39 35 33 

Kostnad per brukare med LSS-

boende 
 755 065 796 977 748 103 675 194 

Daglig verksamhet 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Antal individer inom daglig 

verksamhet 
64* 65 63 63 59 

Kostnad per brukare inom daglig 

verksamhet 
 202 391 206 048 208 571 187 610 

I nuläget är det 64 personer/beslut som är verkställda men det finns 72 beslut vilket innebär att det är åtta personer som väntar på att få 
sin dagliga verksamhet verkställd. 

Korttidsverksamheten Hattstugan 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Antal individer på Hattstugan  5 5 6 7 

      

Kontaktperson LSS 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Antal individer med kontaktperson 49* 52 47 51 57 

Totalt finns 51 beslut om kontaktperson, LSS men det är bara 49 som är verkställda. Verksamheten har svårt för att hitta och matcha 
lämpliga uppdragstagare 

Placerade individer 

Antal individer som varit placerade externt någon gång under 

året 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Barn och unga, familjehem 19 29 33 34 45 

Barn och unga, HVB 8 11 9 21 19 

Vuxna missbruksbehandling, HVB 12 10 9 11 15 

Vuxna socialpsykiatri, HVB 7 4 2 1 3 

Vuxna LSS, HVB 4 2 2 2 2 

Vuxna våldsutsatta, HVB 7 4 4 5  

Barn LSS, korttidsvistelse 5 4 4 3  

3.3.2 Systematiskt förbättringsarbete 

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

tjänster och den service som erbjuds till kommuninvånarna. Det systematiska 

20



Social- och omvårdnadsnämnd, Verksamhetsberättelse 2022 17(25) 

förbättringsarbetet utgörs av riskanalyser, egenkontroller och utredning av 

rapporterade avvikelser samt synpunkter och klagomål. 

Sammanställning av riskanalyser och egenkontroller 

Riskanalyser genomförs för att förhindra att oönskade händelser inträffar. I 

riskanalysen uppskattas sannolikheten för att händelsen inträffar och vilka negativa 

konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Egenkontroll är en systematisk 

uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs 

enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

Brukarundersökning 

Resultatet från brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen " visar  över 

lag ett sämre resultat än tidigare år något som också märks av nationellt. Inom hemtjänsten 

uppger 89 % att de sammantaget är nöjda med de insatser som ges. 13 % uppgav att de 

någon gång under året avstått från hemtjänstinsatser på grund av Covid-19. Inom särskilt 

boende uppger 73 % att de sammantaget är nöjda med de insatser som ges. 

Återhållsamheten gällande gruppaktiviteter på grund av Covid-19 lyser igenom då den 
allmänna nöjdheten gällande sociala aktiviteter har minskat radikalt från 73 % till 38 %. 

Flertalet upplever även att det blivit svårare att komma utomhus.  

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning samt IFO genomfördes ej under 2022 på 

grund av hög arbetsbelastning. 

Ej verkställda beslut 

Under året har det rapporterats totalt 36 beslut till inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). 

Två har varit uppehåll i verkställigheten övriga beslut handlar om brist på lediga 

bostäder eller uppdragstagare. Beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader 

har framför allt varit särskilt boende. Totalt har 21 beslut rapporterats och personerna 

har fått vänta allt mellan 3 till 7 månader för att få sina beslut verkställda. 

Sex beslut om daglig verksamhet LSS har rapporterats och fem väntar fortfarande. En 

person har väntat i ett år och fyra månader, en annan i ett år och övriga tre i fem 

månader. Om inte dessa beslut verkställs inom en snar framtid riskerar kommunen att 

få betala vitesföreläggande. 

 

Tre beslut om bostad med särskild service LSS har rapporterats under året. Av dessa 

har en person avsagt sig insatsen, den andre har väntat i ett år och fyra månader men 

har även ansökt om bostad i Skövde, den tredje personen har väntat sedan augusti 

2022. Personen som sökt sig till Skövde är djupt besviken över att någon plats inte 

kunnat erbjudas i Tidaholm. IVO har i detta ärende begärt in ett yttrande från 

kommunen. 

Extern tillsyn av inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande 

förekomst av  tvångs- och begränsningsåtgärder.  

Tillsynen visar att att fem brukare utsätts för otillåtna begränsningsåtgärder. 

Förvaltningen har begärt uppskov för att redovisa åtgärder som ska vidtas för att 

komma till rätta med bristerna samt effekterna av åtgärderna för enskilda brukare. IVO 

bedömer att vissa begränsade åtgärder som godtagbara med tanke på de särpräglade 

behov som finns hos en specifik brukaren samt för att åtgärderna görs för att skydda, 

stödja eller hjälpa brukaren. I det enskilda fallet har även en individuell bedömning 
gjorts innan åtgärderna sattes in samt att de regelbundet omprövas. IVO uppger att i 

de fall brukare kan lämna reella samtycken ska verksamheten inhämta och 

dokumentera dessa samtycken innan åtgärder vidtas samt kontinuerligt utvärdera 

effekterna av de åtgärder som används. 
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Fem brukare har larm vid lägenhetsdörrar/altandörrar. Individuella samtycken saknas  

så även bedömningen av behov av larm. Det finns brister i dokumentationen av vilka 

åtgärder som vidtagits, när, av vem mm) En beskrivning av hur verksamheten arbetar 

för att försöka fastställa den enskildes vilja saknas. Syftet med larm ska var att 

tillgodose trygghet och säkerhet för de som bor på boendet och får inte vara att 

övervaka eller kartlägga enskilda individer. 

Boendet har tagg eller kod för att komma in eller ut från boendet. Alla boenden har 

egen tagg för att kunna ta sin in eller ut men en brukare kan inte inneha varken tagg 

eller kod för att ta sig ut. Om denna person visar att hen vill lämna boendet ska hen 

utan dröjsmål få hjälp med detta eller annan adekvat åtgärd. 

 

Extern tillsyn gällande kommunal hälso- och sjukvård 

IVO har genomfört granskningar av den kommunala hälso- och sjukvården för de som 

bor på särskilt boende, se mer info patientsäkerhetsberättelsen. 

Livsmedelskontroller 

I de särskilda boenden och hemtjänsten görs kontinuerliga livsmedelskontroller för att 

säkerställa varmhållning av mattemperaturer och övrig livsmedelshantering. Midgårds 

äldreboende har haft tillsyn av inspektion från Hälsoskydd. Åtgärder är vidtagna 

gällande sopsortering. 

Sammanställning av avvikelser 

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

skyldighet att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden. 

Avvikelsehantering är ett verktyg för ständiga förbättringar där syftet är att öka 

kunskapen om händelser som rapporterats i verksamheten. Avvikelsehantering skall 

användas i lärande syfte för att förebygga och undvika händelser, som annars skulle 

kunna fått negativa effekter på verksamhetens kvalitet. Genom att händelser 

rapporteras, utreds, bedöms och att nödvändiga åtgärder vidtas minskar risken för att 

de uppstår igen. I tabellen nedan redovisas antalet rapporterade avvikelser under året. 

Typ av avvikelse Antal rapporterade avvikelser år 2022 

Bemötande 10 

Larm 22 

Dokumentation 2 

Omvårdnadshändelser 64 

Fallrapporter* 1359 

Läkemedel* 251 

Medicinteknisk utrustning* 12 

Rehabilitering* 14 

Under året har det rapporterats totalt 1734 avvikelser inom inom äldreomsorgen och 

personer med funktionsnedsättning. 

Avvikelser gällande bemötande handlar om hårda ord och sexuellt ofredande mellan 

boenden. Medarbetare har även rapporterat händelser där de själva blivit utsatta för 

slag vilket skall rapporterats som tillbud. Inga avvikelser gälande bemötande har utreds 

vidare av enhetschef eller av SAS. I flera fall saknas dokumentation av hur rapporten 

utredds vidare. 
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Avvikelser gällande larm/sökarfunktion  handlar till största del om sensorlarm som 

stängs av eller vänds för att de inte ska larma. 

 

En avvikelse handlar om att ett trygghetslarm som inte fungerat på grund av att man 

missat att registrera en ny brukare. Personen har inte kunnat påkalla hjälp under 

natten. 

Avvikelser gällande dokumentation handlar om missade signeringar av  insulingivning 

Av de omvårdnadshändelser som rapporterats handlar merparten om utebliven dusch 

på grund av personalbrist men det förekommer även fördröjda insatser och 

bortglömda besök vilket påverkat den enskildes känsla av trygghet och skapat irritation 

och ilska. 

 

Enn ökning av antalet avvikelser som rapporterats på grund av personalbrist känns 

oroande. 

Förvaltningen behöver förbättra och tydliggöra syftet med avvikelsehanteringen och 

informera medarbetarna om deras  rapporteringsskyldighet. Riktlinjen för 

förvaltningens avvikelsehantering behöver bli mer känd ute i verksamheten samtidigt 

som dokumentationen kring varje enskild händelse behöver förbättras. 

Lex Sarah och Lex Maria 

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

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

utredas och rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 

bestämmelserna om Lex Sarah. Samma sak gäller om det finns risk för ett allvarligt 

missförhållande. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att missförhållandet eller riskerna 

för missförhållandet inträffar igen. 

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

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

IVO enlig bestämmelserna om Lex Maria. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att 

riskerna och vårdskadorna inte inträffar igen. 

Inga allvarliga händelser ha utretts eller anmälts enligt lex Sara eller lex Maria under 

perioden. 

Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 

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

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

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

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

intressenter. 

Under året har det totalt inkommit 20 synpunkter och klagomål. Dessa handlar bl.a. 

om 

• Otillräcklig information på hemsidan gällande orosanmälningar för vuxna 

• Klagomål över att aktiviteter som utförs av LSS fritid och att Gamla köpstad ej 

bokades 

• Klagomål kring omvårdnaden, smutsigt, många vikarier som inte pratar bra 

svenska 

• klagomål inom hemvården att personal inte tagit in post, slängt sopor mm 

• Klagomål på en viss personal och dennes bemötande 
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• Klagomål kring brister i kontinuiteten upplever att det kommer många olika 

personal som är okunnig vilket skapar otrygghet.. 

• klagomål kring att brukare och anhöriga inom hemvården inte fått någon 

information kring förändringar kring nya hemvårdsindelningar  

• Klagomål på städning på rummen på växelvården. Rummen upplevs som trista 

saknar dessutom TV 

• Synpunkt på utemiljön för dem som bor på 2. a våningen på Midgård - borde 

kunna fixa till yttermiljön istället för de trista svarta taken 

• Synpunkter på omvårdnaden, personen är understimulerade, smutsig och 

ofräsch 

• För många olika vikarier som inte pratar svenska 

• Klagomål på kortvården att det inte finns TV eller radio på rummen 

• Klagomål på hemvården och personalens bilkörning 

• Klagomål på handläggning inom IFO 

• Brister i bemötande 

Sammanställning över inkomna klagomål från inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) 

Enskilda kan vända sig direkt till IVO för att föra fram klagomål om kommunens 

verksamheter. 

Under året har det inkommit 3 klagomål direkt till IVO. De handlar om: 

• klagomål på vård och anhörigas delaktighet under vårdtid 

• klagomål på vård och behandling och närståendes möjlighet till delaktighet i 

vården. 

• Klagomål gällande röjande av skyddsplacering barn och unga  

Sammanställning och förslag på förbättrande åtgärder 

Utifrån ovanstående genomförda riskanalyser, egenkontroller, rapporterade avvikelser 

samt inkomna synpunkter och klagomål finns följande förslag på förbättringar. 

• Tydliggöra informationen på Tidaholm.se gällande orosanmälningar för vuxna 

• Översyn av förvaltningens organisationen gällande styrning, ledning, roll, 

processer och uppdrag  

• Uppdatera förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

• Skapa systematik i förvaltningens riktlinjer och rutiner. 

• Säkra rekrytering och bemanning 

• Systematik i introduktion av nya medarbetare 

• Revidera kompetensplanen  

• Tydliggöra en organisation som är ansvarig för system och digital teknik 

• Upprätta riktlinje för digital teknik gällande samtycke uppföljning mm 

• Diskutera värdegrund och bemötande på APT 

• Säkra mottagandet av besök till socialkontoret 

3.4 Förväntad utveckling 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

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

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

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

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – december 2022 

är ett underskott mot budget på 7,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,4 

procent av periodens budget. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

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

32

3,4 

32

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

33

0,7 

Budgetr

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

32

2,9 

32

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

32

2,9 

Avvikelse 

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

-

0,5 

-

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

-

7,8 

Avvikelse 

(%) 
0 0,2 0 0 0 

-

0,2 

-

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

-

2,4 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 
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Verksamhetens intäkter     

Verksamhetens kostnader     

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
    

Budgetram     

Nämndens avvikelse     

4.2.2 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

Utfall jämfört med föregående år (tkr) 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

Förändring – 

Utfall 

Verksamhetens intäkter 57 976 58 348 372 

Verksamhetens kostnader -388 680 -368 122 20 558 

- varav personalkostnader    

Verksamhetens nettokostnader -330 704 -309 774 20 930 

Budgetram 322 891 315 167 -7 724 

Nämndens resultat -7 813 5 393 13 206 

Skillnader i utfallet jämfört med föregående år beror på: 

• Fler beslut om skyddsplaceringar pga. våld i nära relation. Kostnad för 

skyddsplaceringar har ökat med 2,4 miljoner kronor. 

• Fler beslut om externa placeringar på LSS-boende. Kostnad för köp av boende 

inom LSS har ökat med 2,1 miljoner kronor. 

• Fler beslut om externt boende för personer med funktionsnedsättning. Kostnad 

för externt boende för personer med funktionsnedsättning har ökat med 4,2 

miljoner kronor. 

• Återöppnande av Lindängens äldreboende har inneburit högre kostnad för 

äldreboende under hösten då verksamheten bedrivits på fler och mindre 

enheter. 

  

Utfall jämfört med budget (tkr) 
Utfall 2022-01-

01 – 2022-12-31 

Budget 2022-

01-01 – 2022-12-

31 

Avvikelse mot 

budget 

Verksamhetens intäkter 57 976 41 937 16 039 

Verksamhetens kostnader -388 680 -364 828 -23 852 

- Därav personal kostnader    

Verksamhetens nettokostnader -330 704 -322 891 -7 813 

Budgetram 322 891 322 891 0 

Nämndsresultat -7 813 0 -7 813 

Uppföljning av ekonomi sker månadsvis med rapport till nämnden. Vid befarat 

underskott skall åtgärder vidtas för att återfå en budget i balans. Nämnden har vidtagit 

följande åtgärder under år 2022: 

• Inköpsrestriktivitet. Endast de nödvändigaste inköpen av varor och tjänster får 
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genomföras. 

• Bemanningsrestriktivitet. Extra restriktivitet vid tillsättning av vikarier. 

• Fortsatt intagningsstopp på Solvik äldreboende. 

  

Utfallet för Social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari-december 2022 är 

ett underskott mot budget på 7,8 miljoner kronor. 

• Resultat för verksamhet äldreomsorg är ett underskott motsvarande 2,4 

miljoner kronor. 

• Resultatet för verksamhet insatser till personer med funktionsnedsättning är ett 

underskott motsvarande 2,2 miljoner kronor. Underskottet orsakas av ökade 

kostnader för externa vårdplaceringar. 

• Resultat för verksamhet vård för vuxna med missbruksproblem är ett 

underskott motsvarande 2,7 miljoner kronor. Underskottet orsakas av ökade 

kostnader för externa vårdplaceringar. 

• Resultat för verksamhet övriga insatser till vuxna är ett underskott 

motsvarande 2,9 miljoner kronor. Underskottet orsakas av ökade kostnader 

för skyddsplaceringar i samband med våld i nära relation. 

• Resultat för verksamhet ekonomiskt bistånd är ett underskott motsvarande 1,3 

miljoner kronor. 

• Underskottet har till viss del kunnat vägas upp av nämndens medel för 

oförutsett som år 2022 varit 3,0 miljoner kronor 

• I övrigt mindre avvikelser från budget. 

4.3 Investeringar 

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

för 2022 – 2024. Kommunstyrelsen beslutar i april varje år om ombudgetering av 

medel utifrån investeringsprojektens utfall föregående år. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Social- och 

omvårdnadsnämnden 

900

19 
293 500 -173 327 293 34 

Inventarier LSS boende 
930

85 
0 0 183 183 0 183 

Verksamhetssystem 931

08 
750 5 000 0 5 000 750 4 250 

Förstudie lokalbehov 

äldreomsorg och LSS 

931

15 
355 0 0 0 355 -355 

        

        

Summa  1 398 5 500 10 5 510 1 398 4 112 
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Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - december 2022 förbrukat 

1,4 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten för 2022 om 5,5 miljoner 

kronor. 

Byte av verksamhetssystem inleddes under år 2022, arbetet pågår under år 2023 och 

beräknas vara klart under år 2024. 

Förstudie lokalbehov äldreomsorg och LSS är en del av kommande investering i nya 

eller ombyggda lokaler för äldreboende. 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-12-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 464 473 493 

- Kvinnor 421 429 455 

- Män 43 44 38 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
90,7 90,7 92,3 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
9,3 9,3 7,7 

    

Antal årsarbetare 448 454,1 470,5 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

96,6 96,0 95,4 

Sjukfrånvaro (%) 8,4 7,3 8,6 

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

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

som hör till samhällsbyggnadsnämnden. 

Andelen män i förvaltningen är oförändrat 9,3 procent. 

Sjukfrånvaron har varit högre år 2022 jämfört med år 2021. Sjukfrånvaron ligger 

fortfarande på en högre nivå jämfört med före pandemin Covid-19. År 2019 var 

sjukfrånvaron 6,5 procent. 
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1 Redovisning av avtalssamverkan 
Kommunallagen ger kommuner möjlighet att ingå avtal om att någon av dess uppgifter 

helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Detta kallas avtalssamverkan och 

regleras i 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725, KL). 

Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. 

Av förarbetena framgår bl.a. följande (prop. 2017/18: 151 s. 59). Kravet omfattar 

samtliga samverkansavtal, såväl sådana som ingås med stöd av 9 kap. 37 § KL som avtal 

med samma innebörd som ingås med stöd av bestämmelser i speciallagstiftning. 

Rapporteringsskyldigheten innebär att styrelsen årligen måste sammanställa befintliga 

och nya samverkansavtal och rapportera dessa till fullmäktige. Syftet med 

rapporteringen är att fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som 

kommunen ingår i. 

Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika samverkansavtal ska 

återges. Informationen måste dock vara tillräckligt omfattande för att fullmäktige ska få 

en överblick över den verksamhet som bedrivs med stöd av samverkansavtal. 

Vilken verksamhet bedrivs 
Vilken kommun/region har 

avtalet ingåtts med 

Ger avtalet 

möjlighet till 

extern 

delegering 

(dvs. 

delegering till 

tjänsteperson 

utanför 

kommunen) 

Om möjligt 

med extern 

delegering, 

har det 

utnyttjats 

Familjerådgivning Falköping Nej  

Familjerätt Skövde Ja Ja 

Familjehemsrekrytering Tibro Ja Ja 

Socialjour Skövde Ja Ja 

Serveringstillstånd och tillsyn Lidköping Ja Ja 

Barnahus Skövde Nej  

Ungdomsmottagning Västra Götalandsregionen Nej  

Utväg, relationsvåld Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs samtliga kommuner 

Nej  

Personligt ombud Hjo, Tibro, Karlsborg Nej  

Medlingsverksamhet Hjo Nej  
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1 Inledning 
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver det systematiska kvalitetsarbetet från ett 

patientperspektiv (SOSFS 2011:9).  Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilket det ska framgå: 

- Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

- Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 

- Vilka resultat som uppnåtts. 

Ansvariga för sammanställning Befattning 

Maud Joelsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

1.1 Sammanfattning 

Covid-19 medför prioriteringar och förändringar 

År 2022 har precis som året innan varit ett mycket speciellt år med ett stort fokus på  

Covid-19. Det har i perioder varit mer ansträngt i verksamheterna och 

omprioriteringar har fått göras. Informationsflödet från olika myndigheter och västra 

götalandsregionen har varit stort. Kommunikation och åtgärder på olika nivåer och sätt 

har varit  högt och tagit mycket tid i anspråk under året. Många riskbedömningar har 

löpande genomförts i verksamheterna utifrån covid-19, såväl på övergripande nivå, 

enhetsnivå och ibland även på individnivå. 

För MAS har covid-19 tagit mycket tid i anspråk för att förmedla, informera och ge råd 

och stöd till verksamheter om frågeställningar, om olika myndigheters dokument och 

rekommendationer, som var för sig är en viktig del för en god och säker vård, så också 

under covid-19. Symtom på covid-19 har föranlett provtagningar av patienter, brukare 

och personal. Vid positiv covid-19 har smittspårningar, genomförts enligt gällande 

rutiner och rekommendationer, i dialog, samverkan och rapportering till andra 

vårdgivare t.ex. Närhälsan Tidaholm, smittskydd och vårdhygien Skaraborg. 

Rådgivande, dialog , ordination och möten har regelbundet genomförts av MAS, både 

enskilt och i samverkan med vårdhygien/smittskydd samt Närhälsan Tidaholm. 

Det har under året varit ett stort fokus kring basala kläd- och hygienrutiner och 

skyddsutrustning. 

Under 2022 har vaccinationer för covid-19 fortsatt. Utifrån myndigheters 

vaccinationsplan och rekommendationer. Patienter har erbjudits, och vaccinerats enligt 

myndigheters rekommenderade vaccinationsplan. Enstaka personer har tackat nej till 

vaccination. 

Personal inom vård och omsorg har enligt myndigheters vaccinationsplan erbjudits 

påfyllnadsdos, och det har bland annat erbjudits möjlighet till vaccination vid Närhälsan. 

Influensavaccination erbjöds personer med kommunal hälso- och sjukvård, och flertalet 
tackade ja till influensavaccin. Personal rekommenderades enligt myndigheters 

vaccinationsplan influensavaccination och personal inom vård och omsorg erbjöds 

vaccination vid Närhälsan Tidaholm. 

Tidaholms kommun, social- och omvårdnadavdelningen använder olika verktyg för att 

systematiskt följa upp patientsäkerhetsarbetet. De kvalitetsverktyg som används är 

bland annat: kvalitetsregister, mätningar och system för avvikelsehantering. Risker för 

vårdskador identifieras systematiskt på individnivå bland annat genom arbetet med 
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kvalitetsregister och nya riktlinjer upprättas eller gamla revideras för att minimera 

risker. 

Digital signering av läkemedel via systemet Appva infördes i mars 2022. Digital 

signering ersatte tidigare manuella signeringslistor för läkemedelshantering. Systemet 

Appva används inom särskilt boende, ordinärt boende, LSS och socialpsykiatri. 

Ett nytt system för hantering av kassation av läkemedel infördes, för säkrare hantering 

och tidsbesparing. 

Kompetensförsörjning och utbildning är viktiga delar för att ge förutsättningar för 

patientsäkerhet, god vård och kompetens till personal. Det har erbjudits utbildningar 

inom olika områden, både fysiskt och digitalt. 

Övergripande mål och strategier är att varje patient ska känna sig trygg och säker i 

vården som utförs i kommunen. 

Det gemensamma Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland vars syfte är att säkra 

ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande för de personer som har ett behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser är grundläggande för både kommuner och VG-regionen. 

Genom att använda det gemensamma informationssystemet (SAMSA) vid all vård- och 

omsorgsplanering kan vårdgivarna för slutenvård, primärvård och kommun tillsammans 

med patienten säkerställa att nödvändigt informationsutbyte sker. 

Förvaltningen använder olika kvalitetsverktyg för att systematiskt följa upp 

patientsäkerhetsarbetet. För detta används bland annat kvalitetsregister, mätningar, 

undersökningar och avvikelsehantering. 

Risker för vårdskador identifieras systematiskt på individnivå genom arbetet med 

kvalitetsregister, avvikelsehantering och att på verksamhetsnivå utveckla nya riktlinjer 

och rutiner eller att vid behov revidera de som redan finns. 

Att rapportera risker, tillbud och negativa händelser utgör grundpelaren i 

patientsäkerhetsarbetet. Genom inrapporteringssystemet för avvikelser har alla 

medarbetare inom förvaltningen möjlighet att bidra till ett kontinuerligt 

förbättringsarbete inom verksamheten. Vårdskador kan förebyggas genom att arbeta 

strukturerat med avvikelsehantering. Förvaltningen har  rutin för att hantera både 

interna som externa avvikelser. Interna avvikelser hanteras framför allt på enhetsnivå. 
Externa avvikelser hanteras i vårdsamverkan och kan vid behov lyftas upp i olika 

samverkansforum med annan huvudman. Båda avvikelseformerna har ett syfte att bidra 

till ett lärande och utveckling av kvalitén och patientsäkerhet. 

Det har under året arbetats med kvalitetsarbetet genom kvalitetsregistren, 

granskningar, mätningar och undersökningar. 

Verksamheter behöver dock fortsätta att tänka mer riskanalytiskt, för att ytterligare 

förbättra kvalitén och patientsäkerheten för våra patienter/vårdtagare, t.ex med 

teamträffar, kvalitetsgranskning, avvikelserapportering. 

1.2 Patientsäkerhetsberättelse 

Patientsäkerhetsarbetet handlar om att få varje patient att känna sig trygg i kontakt 

med hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetsarbetet ska systematiskt och fortlöpande 

säkras och dokumenteras i en årlig patientsäkerhetsberättelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 

hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar. 

Patientsäkerhetsberättelsen bör hållas tillgänglig för den som så önskar ta del av den. 
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Av patientsäkerhetsberättelsen skall det framgå: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalender år. 

2. Vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten. 

3. Vilket resultat som har uppnåtts. 

1.3 Kommunal hälso- och sjukvård och 

rehabilitering  

Anvisning 

 

Beskriv kommunens ansvar gällande kommunal hälso- och sjukvård samt 

rehabilitering 

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda 

och behandla sjukdomar och skador. 

Sjukvårdsinsatser planeras och utförs utifrån den enskildes individuella behov dygnet 

runt. 

Enligt hälso- och sjukvårdslag och avtal mellan kommun och Västra Götalandsregion 

ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för 

• personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 

• personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet enligt lagen 

om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS 

• personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende 

Med hemsjukvård avses sjukvård i ordinärt boende till en person där behovet 

motiverar att sjukvården ges i hemmet. Kommunens ansvar gäller oavsett personens 

funktionsnedsättning, diagnos eller ålder. För personer med tillfälligt behov av hälso-

och sjukvårdsinsatser har Västra Götalandsregion ansvaret. 

Kommunen ansvarar även för rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda 

boendeformer och personer i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård. 

Läkarinsatser och akutsjukvård är Västra Götalandsregionens ansvar 

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda 

och behandla sjukdomar och skador. 

Sjukvårdsinsatser planeras och utförs utifrån den enskildes individuella behov dygnet 

runt. 

Enligt hälso- och sjukvårdslag och avtal mellan kommun och Västra Götalandsregion 

ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för 

• personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 

• personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet enligt lagen 

om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS 

• personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende 

Med hemsjukvård avses sjukvård i ordinärt boende till en person där behovet 

motiverar att sjukvården ges i hemmet. Kommunens ansvar gäller oavsett personens 

funktionsnedsättning, diagnos eller ålder. För personer med tillfälligt behov av hälso-

och sjukvårdsinsatser har Västra Götalandsregion ansvaret. 
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Kommunen ansvarar även för rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda 

boendeformer och personer i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård. 

Läkarinsatser och akutsjukvård är Västra Götalandsregionens ansvar. 

1.4 Mål för hälso- och sjukvården 

Anvisning 

 

Beskriv målen för hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- 

och sjukvård.  Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. 

Målet för hälso- och sjukvården är att patienten ska uppleva att vården och insatserna 

är väl fungerande, är trygg, säker och av god kvalitet. 

I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för 

olika delar av hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) innehåller flera bestämmelser som rör vårdens 

kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas 

och säkras. 

Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av 

trygghet i vård och behandling. 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- 

och sjukvård.  Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. 

Målet för hälso- och sjukvården är att patienten ska uppleva att vården och insatserna 

är väl fungerande, är trygg, säker och av god kvalitet. 

I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för 

olika delar av hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) innehåller flera bestämmelser som rör vårdens 

kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas 

och säkras. 

Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av 

trygghet i vård och behandling. 

1.5 Värdegrund 

Anvisning 

 

Omvårdnadsförvaltningens medarbetare ansvarar för att varje individ ges möjlighet 

att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Ett värdigt liv innebär rätten till 

integritet, självbestämmande, delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet 

och ett gott bemötande. 

Omvårdnadsförvaltningens medarbetare ansvarar för att varje individ ges möjlighet att 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
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Ett värdigt liv innebär rätten till integritet, självbestämmande, delaktighet, 

individanpassning, insatser av god kvalitet och ett gott bemötande. 
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2 Organisatoriskt ansvar för 

patientsäkerhetsarbetet 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Social- och omvårdnadsnämnden ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet systematiskt. 

Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska 

kvalitetsarbetet och att detta integreras med de befintliga system för budget- och 

verksamhetsplanering som nämnden har. Detta innebär ansvar för att verksamheten är 

organiserad och ges förutsättningar i syfte att upprätthålla en hög patientsäkerhet. 

Omvårdnadschefs/Verksamhetschef 

I Tidaholms kommun är det omvårdnadschefen som är verksamhetschefen för hälso- 

och sjukvården (HSL). Verksamhetschefen ska kommunicera och omsätta nämndens 

övergripande strategier och mål  för hälso- och sjukvården. Ansvaret innebär att 

verksamheten ska tillhandahålla en vård på lika villkor med hög patientsäkerhet och en 

god kvalitet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

I varje kommun ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. I uppdraget som 
MAS ingår det att tillsammans med verksamhetschefen för Hälso- och sjukvård ansvara 

för att upprätthålla och utveckla verksamhetens patientsäkerhet inom ramen för 

omvårdnadsförvaltningens ledningssystem. MAS planerar, leder, kontrollerar, 

dokumenterar och redovisar det patientsäkerhetsarbete som bedrivits under året. 

MAS ansvarar för att händelser som medfört eller riskeras att medföra vårdskador 

anmäls enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I ansvarsområdet 

ingår också att se till så att författningsbestämmelser och andra regler är kända. Inom 

ramen för ledningssystemet ska MAS ta fram, fastställa och dokumentera rutiner med 

hänsyn till de krav som ställs på verksamheten samt att personalen inom kommunens 

hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs för sitt uppdrag. 

Enhetschef 

Enhetschefen ansvarar för att de riktlinjer som MAS har fastställt är väl kända och följs 

i verksamheten samt att ny personal får den introduktion som krävs för att kunna 

utföra sitt uppdrag med så hög patientsäkerhet som möjligt. Enhetschef har ett ansvar 

för att legitimerad personal ges möjlighet till en god samverkan runt den enskilde för 

att uppnå en hög patientsäkerhet. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal dvs. sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 

ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och beprövade 

erfarenheter. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Vården 

ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten 

ska visas omtanke och respekt. Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter är då också hälso- och sjukvårdspersonal och har ett ansvar att 

bidra till en hög patientsäkerhet och skydda patienten mot att råka ut för vårdskador. 
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3 Processer och rutiner 
Anvisning 

 

Beskriv de viktigaste hälso- och sjukvårdsprocesserna. Ex hur hanteras en 

vårdbegäran 

Vårdgivaren för den kommunala hälso- och sjukvården ska identifiera, beskriva och 

fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra patientsäkerheten. För 

varje process ska de aktiviteter som ingår i processen identifieras och bestämma 

aktiviteternas inbördes ordning. För varje aktivitet ska nämnden utarbeta och fastställa 

de rutiner som behövs för att säkra patientsäkerheten. Rutinerna ska beskriva ett 

bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för 

utförandet är fördelat i verksamheten. 

3.1 Samordnad vård- och omsorgsplanering 

Anvisning 

 

Beskriv på vilket sätt samordnade vård- och omsorgsplaneringen sker mellan 

kommunen och regionen och vilka lagar som styr. 

Vid samordnad vårdplanering mellan kommunen och regionen överförs det medicinska 

ansvaret från en vårdgivare till en annan, vanligtvis i samband med utskrivning från 

sjukhus. 

Samordnad vårdplanering ska verka för den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och 

inflytande när vård, omsorg och stöd planeras och genomförs. Kommuner, sjukhus och 

primärvård ansvarar gemensamt  för att ge patienten god vård, omsorg och stöd, samt 

se till att övergången mellan olika vårdgivare sker utan onödiga hinder.  Utveckling och 

förändringar med vårdplaneringar bedrivs som ett långsiktigt processarbete. 

Från I januari 2018 gäller lag (Lag 2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. Lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning 

från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- 

och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. 

Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna 

ska tillhandahålla resurser och informationsöverföring så att personen kan komma hem 

på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt 

att samordnad individuell planering (SIP) utgår från personens behov och att arbetet 

med SIP påbörjas utan dröjsmål. 

Lagen omfattar de personer som, efter att de skrivits ut från sluten vård, kan komma 

att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska även omfatta 

utskrivning av personer som vårdas enligt lag om rättspsykiatrisk vård. De personer 

som omfattas av lagen har oftast stora behov av trygghet, kontinuitet och samordning. 

I Västra Götalandsregionen finns en gemensam upprättad rutin för att säkerställa 

övergången. Ett gemensamt IT-stöd finns för att underlätta dokumentationen och 

överföring av information mellan vårdgivare. Rutinerna beskriver bl.a. krav på 
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information till berörd enhet i samband med utskrivning av patient från slutenvården. 

SAMSA är IT-stödet för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och 

kommuner i Västra Götaland. Det stödjer rutinen vid in-och utskrivningsprocessen och 

använder en terminologi och informationsstruktur som framtagits utifrån nationella 

underlag. Med denna IT-tjänst förenklas arbetet och bidrar samtidigt till att öka den 

medicinska säkerheten. 

Som ett led i kvalitetssäkringen rapporteras händelser via system i vårdsamverkan när 

rutinerna inte följs. Avvikelser som rapporterats från kommunen till Skaraborgs 

sjukhus och Närhälsan under år 2022 har bl.a. handlat om: 

• Patienter som kommit hem från sjukhuset utan att nyinsatta läkemedel var 

medskickade som överenskommits, att läkemedelsordinationer inte var 

ändrade eller införda i pascal/apodos (ordinationshandlingen). 

• Epikriser från sjukhuset medföljer inte patient eller faxas inte samma dag som 

patienten kommer hem som överenskommits (enligt rutin). 

• Brist i informationsöverföring mellan vårdgivare. 

God och säker planering för hemtagning av patienter alla veckans dagar ställer krav på 

verksamheten. I de flesta fall har vi kunnat ta hem patienter som skrivits ut från 

slutenvården samma dag som de blivit utskrivningsklara. 

3.2 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Anvisning 

 

Beskriv hur delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter sker och vilka lagar och 

föreskrifter som gäller 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift ska ske i enlighet med Socialstyrelsens 

allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 

1997:14) samt enligt gällande riktlinje och rutin. Det ska vara förenligt med en god och 

säker vård. 

Uppgiftsmottagaren ska genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom 

fortbildning ha blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras (SOSFS 

1997:14). 

För läkemedelshantering gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna om 

ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården  (HSLF-FS 2017:37). 

Föreskrifterna ska förbättra säkerheten i alla led i läkemedelshanteringen, från 

ordination till uppföljning av läkemedelsbehandlingen. 

Delegering av läkemedelshantering tillåts endast när en rad krav är uppfyllda. Den som 

delegeras ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker 

som är förenade med hanteringen av läkemedel (HSLF-FS 2017:37). 

Den delegerade uppgiften ska vara av samma kvalité om den utförs av person som är 

formellt kompetent (legitimerad) eller av person som är reellt kompetent (delegerad). 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att till annan personal i 

kommunens verksamhet delegera vissa arbetsuppgifter. Delegeringar kan ges till: 

• omvårdnadspersonal med tillsvidareanställning som innehar adekvat utbildning 

• omvårdnadspersonal med långtidsvikariat som innehar adekvat utbildning 
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• återkommande vikarier som känner till verksamheten 

  2022 2021 2020 

Antal utbildningstillfällen 11 18 7 

Antal deltagare 86 72 73 

I tabellen ovan visas antal utbildningstillfällen och antal deltagare av omvårdnadspersonal som genomfört den grundläggande utbildningen i 
läkemedelshantering, inför eventuell fortsatta utbildningsmoment och sedan delegering. 

Det har under 2022 varit färre utbildningstillfällen men fler deltagare. Antalet 

deltagare/tillfälle har varit begränsat för att följa myndigheters rutiner och 

rekommendationer om att ex. hålla avstånd. 

Under 2022 har det införts en obligatorisk test efter det grundläggande 

utbildningstillfället. Resultat på testet är en del inför eventuell delegeringsmoment och 

utbildning. 

Utbildning inför delegering 

Det första momentet inför eventuell delegering för kommunens omvårdnadspersonal 

är en grundläggande utbildning i läkemedelshantering (3 timmar). Den är obligatorisk 

oavsett om personen haft delegering i t.ex. annan kommun eller är ny inför 

delegerande arbetsuppgifter. Utbildningen ges av två sjuksköterskor (ssk). 

2017 infördes  utbildningsmoment för samtlig omvårdnadspersonal vid förnyelse av 

delegering och vid helt nya delegeringar.  Med syfte att ge personal ökade kunskaper 

och få en säkrare läkemedelshantering genomförs webbutbildning "Jobba säkert med 

läkemedel", med  tillhörande diplom efter godkänt genomförande. Denna 

webbutbildning ska från 2018 genomföras årligen. För personer med delegering 

diabetes ska webbutbildning diabetes genomföras med tillhörande godkänd test och 

diplom. 

För omvårdnadspersonal som får delegering tillkommer efter detta en praktisk 

utbildningsdel och uppföljning av den delegerande sjuksköterskan. 

Några resurs-sjuksköterskor ansvarar för delegeringar till resurspersonal. Delegeringar 

för personal som arbetar nattetid ges av sjuksköterska natt. 

Det ger ökad säkerhet inom läkemedelshantering, kontinuitet, ökad trygghet, bättre 

uppföljning och utbildning inom läkemedelshantering och delegering. 

Många delegeringar och läkemedelsdoser överlämnas av delegerad 

personal. 

Sjuksköterskor utfärdar delegeringar till omvårdnadspersonal. 

Det är ett stort antal läkemedelsdoser som överlämnas till patienter av delegerad 

personal. 

Det ligger ett stort ansvar på sjuksköterska, MAS och enhetschef att inom sitt 

ansvarsområde följa upp och utvärdera delegerade uppgifter samt utreda händelser 

som rapporteras som avvikande. 

Analys 

Syftet med införandet av webbutbildning var och är att förbättra kunskaperna vid 

läkemedelshantering, få en säkrare läkemedelshantering, och ökad patientsäkerhet. 

Att följa de skärpta kraven från socialstyrelsen på säkrare läkemedelshantering och 

dokumenterad kunskap vid delegering. 

De olika utbildningsmomenten i läkemedelshantering inför delegering är viktiga 
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moment  för att ge den som mottar delegering god kunskap och kännedom om 

läkemedelshantering, förtydliga om det egna ansvaret och om skyldigheten att 

rapportera avvikande händelser, t.ex. om patient inte fått sin ordinerade läkemedel 

eller annan brist eller felaktighet med läkemedelshanteringen. 

Kunskapsöverföring och utbildning inför delegering och inför förnyad delegering är en 

förutsättning för säker läkemedelshantering som är ett fortsatt utveckling- och 

förbättringsområde. 

3.3 Vårdhygien 

Den accelererande spridningen av multiresistenta bakterier innebär ett allvarligt hot 

mot Hälso- och sjukvården. Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av 

skador inom vård- och omsorg och är resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren. 

Vårdhygien ska därför vara en integrerad del i all vård och omsorg oavsett vårdform. 

Målet med vårdhygien är att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade 

infektioner. 

En viktig del i att förebygga och minska vårdrelaterade infektioner är att ständigt 

informera och arbeta med kunskap om och att förhålla sig till och arbeta utefter basala 

hygienrutiner. 

Alla som arbetar inom vården har enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:19) ett 

eget ansvar att känna till och följa de basala hygienrutinerna. 

Kommunen samverkar med Vårdhygien på SkaS. 

Vårdhygien har under 2022 varit ett viktigt stöd till MAS och övrig vård- och 

omsorgsverksamhet. 

Specialanpassade utbildningar har utformats, erbjudits  och genomförts till olika 

grupper, ex enhetschefer, arbetsledare och omvårdnadspersonal. Fokus på 

utbildningarna har varit utifrån lägesbild och behov av utbildning/stöd. Utbildningarna 

har varit inriktade på kunskap om covid-19, användande av skyddsutrustning allmänt 

och i vårdsituationer, hygienutbildning och utbildning i skyddsutrustning vid covid-19. 

Utbildning, information, konsultation och råd i frågor gällande exempelvis smittspårning 

och provtagning Covid-19 för MAS har genomförts med vårdhygien, smittskydd. 

Digital utbildning och information till hygienombud av hygiensköterska från Vårdhygien. 

Vid dessa träffar diskuteras och informeras det om olika hygienfrågor, nyheter inom 

området presenteras och utbildning ges inom aktuellt och/eller önskat område. Digital 
utbildningsfilm i basal hygien finns att tillgå via vårdhygiens hemsida, samt utbildning 

under tre dagar för nya hygienombud. 

Vårdhygien fungerar också som ett stöd för medicinskt ansvarig sjuksköterska vid 

exempelvis utbrott av gastroenterit (magsjuka) eller vid andra frågeställningar kring 

smittskydd och hygien. 

Analys: Samarbetet med vårdhygien är väl fungerande och de ger ett stort stöd vid 

frågeställningar av olika slag till MAS. Utbildning till bland annat hygienombud har 

kunnat genomföras digitalt och utbildningen fokuserade på aktuella och efterfrågade 

områden. 

3.4 Patientjournal och journalföring 

Anvisning 
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Beskriv varför patientjournaler ska föras för personer som är inskrivna i kommunal 

hälso- och sjukvård samt vilka lagar som styr 

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet 

att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende 

patientens vård och behandling. Såväl planering, genomförande som utvärdering av 

vården måste finnas dokumenterad i patientjournalen. 

I patientdatalagen (SFS 2008:355) och i socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14)  

om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården regeras bland annat 

vad en patientjournal ska innehålla och hur den ska utformas. Dokumentationen av 

patientuppgifter ska så långt det är möjligt ske med hjälp av nationellt fastställda 

begrepp och termer, klassifikationer och övrigt kodverk (ICF står för klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). 

Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården måste finnas dokumenterad i 

patientjournal. Även råd via telefon ska dokumenteras och viktig information som 

lämnats till patient och/eller närstående ska finnas beskriven i dokumentationen. 

Patientdatalagen (2008:355) anger att all legitimerad personal och den personal som 

har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar 

för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling. 

Journalföringsplikten följer med professionen. Men även annan personal registrerar 

hälso- och sjukvårdsåtgärder de utfört. 

Från januari 2019 ska statistik lämnas till socialstyrelsen på åtgärdskoder (KVÅ), en 

åtgärdskod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och 

sjukvård. Klassifikation av vårdåtgärder är obligatoriska att rapportera till 

Socialstyrelsen och föreskrift (HSLF-FS 2017:67) innebär att kommunerna ska 
komplettera de patientuppgifter de i dag lämnar till Socialstyrelsen med nya uppgifter 

om vårdåtgärder som vidtagits (utförts) av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal där 

kommunen är vårdgivare. 

Loggning 

Anvisning 

 

Beskriv hur kontroller till patientuppgifter sker i verksamhetssystemet samt 

resultatet och eventuella åtgärder 

Loggningar 

Kontroller görs av personal som har behörighet till verksamhetssystem som 

omvårdnadsförvaltningen använder sig av. Loggningen syftar till att spåra eventuella 

intrång i journaler. Stickprovskontroller genomförs och genom slumpvis valda 

användare granskas bland annat vilka som haft tillgång till journaler och om vårdrelation 

finns. Inga otillåtna intrång har uppmärksammats under 2022. 

Journalgranskning 

Anvisning 

 

45



Social- och omvårdnadsnämnd, Patientsäkerhetsberättelse 2022 14(46) 

Beskriv vilka journalgranskningar som gjort, resultat och eventuella åtgärder 

Journalgranskning 

Journalgranskningar av Hälso- och sjukvårdsdokumentation har genomförts utifrån 

olika granskningar och mätningar. 

Granskning av journaldokumentation enligt ICF genomfördes under året av 

sjuksköterska, arbetsterapeut och MAS. 

Målet med granskningar är att säkerställa dokumentationen, finna förbättringsområden 

samt kvalitetsutveckling. Syftet är att tillförsäkra patienten en god vård. 

Tillvägagångssätt och struktur för granskningen utfördes dels utifrån granskningsmall 

och enligt valda kriterier. Urval av journaler genomfördes i alfabetisk ordning. 

Dokumentation av hälsoärenden, hälsoförhållanden, huvudbild och samtycke i 

journalen granskades. Anteckningar utförda av sjuksköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast granskades. 

Det framkom både goda exempel och förbättringsområden vid granskningen. 

Sammanfattning på goda exempel som framkom var: 

• Bra språk i dokumentationen 

• Bra namn på hälsoärenden, korrekta utifrån lathund/rutin 

• Kompletteringar i journalen utförda på rätt sätt, underlättar att följa en löpande 

dokumentation i journalen 

Sammanfattning på förbättringsområden som framkom: 

• Tydligare dokumentation av vem som ansvarar för planerad uppföljning och 

vem som ska utföra uppföljningen. 

• Uppföljningar saknas (som antas vara genomförda). 

• Många ärenden saknar löpande dokumentation och avslutning i hälsoärenden. 

• Samtyckets är inte korrekt ifyllt för samtliga, behöver kontrolleras. 

Granskning av dokumentation görs slumpmässigt av MAS och förbättringsområden 

som framkommer används som lärande exempel. 

Analys 

Ett fortsatt arbete med utbildning, stöd, struktur för dokumentation är en förutsättning 

för en tydlig och säker dokumentation. Det kommer att behövas ytterligare tid och 

resurser för att ge fortsatt och förbättrad kunskap om dokumentation och ansvar för 

en korrekt dokumentation enligt regelverk och rutiner. 

Dokumentationsgruppen är delaktiga vid journalgranskning, är ett viktigt stöd vid 

dokumentation och utbildning för legitimerad personal. Vägledande dokument och 

guider för dokumentation enligt ICF revideras vid behov. Det finns ett fortsatt behov 

av stöd från dokumentationsgruppen. 

Statistik som rapporteras till socialstyrelsen varje månad har ställt ökade krav på 

dokumentation och uppdatering av kod-system i verksamhetssystemet (Magna Cura). 

Denna uppgift innebar delvis ett nytt arbetssätt som tagit tid och resurser, en anledning 

till detta är att nuvarande verksamhetssystem inte är anpassat/möjligt till vidare 

utveckling. 

Utbildning genomförs av dokumentationsgrupp till legitimerad personal. 

Förbättringsområden som framkommer vid granskningar ingår i utbildningen samt 

struktur och nyheter för dokumentation. Utbildning är av stort värde för korrekt och 
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tydlig dokumentation enligt lagar och förordningar. 

Medicinska vårdplaner 

Anvisning 

 

Beskriv eventuella granskningar, resultat och åtgärder 

Mätning av antal upprättade medicinska vårdplaner 

I oktober genomfördes den årliga punktmätning i Skaraborgs kommuner av hur stor 

andel av patienterna med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser som hade en 

dokumenterad medicinsk vårdplan. Grästorp och Skaraborgs kommuner deltog inte i 

mätningen 2022. 

Vid mätningen hade 73 % av personerna med kommunal hälso- och sjukvård i 

Tidaholms kommun en upprättad medicinsk vårdplan (år 2021 var motsvarande siffra 

56% och 2021 54%). 

3.5 Läkemedelshantering 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska tillämpas på verksamhet som omfattas 

av: Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Tandvårdslagen (SFS 1985:125), 

Vaccinationsverksamhet. Det är Socialstyrelsen som skriver föreskrifter om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) genomför tillsyn utifrån Socialstyrelsens föreskrifter samt övervakar hur 

läkemedel används i vården. 

Med läkemedelshantering avses ordination, iordningsställande, administrering, 

rekvisition, kontroll och förvaring av läkemedel. 

Det finns framtagna riktlinjer och rutiner för hantering av läkemedel, både 

gemensamma inom VG-region, Vårdsamverkan Skaraborg, för Skaraborgs kommuner 

och lokala för kommunens hälso- och sjukvård. De gäller till exempel beställning av 

läkemedel, hantering av läkemedel, kontroller av läkemedel, signeringslistor för 

kontroll av läkemedel och för kontroll inför återlämnande av kasserade läkemedel till 

apotek. 

Hantering av läkemedel och transporter av läkemedel regleras genom avtal. 

Anvisning 

 

Beskriv hur läkemedelshanteringen har fungerat under året, kontroller och 

eventuella åtgärder 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmäna råd (HSLF-FS 2017:37) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska tillämpas på verksamhet som omfattas 

av: Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Tandvårdslagen (SFS 1985:125), 

Vaccinationsverksamhet. Det är Socialstyrelsen som skriver föreskrifter om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) genomför tillsyn utifrån Socialstyrelsens föreskrifter samt övervakar hur 

läkemedel används i vården. 

Med läkemedelshantering avses ordination, iordningsställande, administrering, 
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rekvisition, kontroll och förvaring av läkemedel. 

Det finns styrande dokument, riktlinjer och rutiner för hantering av läkemedel. 

Framtagna av nationella myndigheter, VG-region, Vårdsamverkan Skaraborg, och lokala 

för kommunens hälso- och sjukvård. De gäller till exempel beställning av läkemedel, 

hantering av läkemedel, kontroller av läkemedel, signeringslistor för kontroll av 

läkemedel och för kontroll inför återlämnande av kasserade läkemedel till apotek. 

Hantering av läkemedel och transporter av läkemedel regleras genom avtal. 

Digital signering av läkemedel via systemet Appva infördes i mars 2022. Digital 

signering ersatte tidigare manuella signeringslistor för läkemedelshantering. Systemet 

Appva används inom särskilt boende, ordinärt boende, LSS och socialpsykiatri. 

Omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor har en app med 

systemet i sin arbetstelefon för att signera utförd läkemedelshantering, given läkemedelsdos. 

Tjänsten Svevac där givna vaccinastionsdoser registrerats stängdes ned 2022-12-31. 

Det är ansökt om och upprättat enheter i det Nationella vaccinationsregistret via 

Folkhälsomyndigheten för fortsatt registrering i registret av givna vaccindoser. 

Införandet och övergång till elektroniska medicinskåp har fortsatt under 2022 

till SÄBO-enheterna, utom Solvik som valde avvakta utbytet i väntan på beslut om 

Solviks verksamhet. 

Elektroniska medicinskåp i varje boenderum ger en säkrare läkemedelshantering, ökad 

patientsäkerhet och möjliggör kontroll och loggning av vem som öppnar skåpet. Skåpen 

öppnas med mobiltelefon av sjuksköterska och/eller delegerad omvårdnadspersonal.  

Retursystem för överblivna och kasserade läkemedel har införts. Denna 

tjänst är avtalad via Recaremed som via systemet Recarebox  hanterar överblivna 

mediciner på ett enkelt, effektivt och säkert sätt. Retursystemet sparar tid och pengar i 

verksamheten. 

  

3.6 Vaccination 

Rekommendationer kring vaccinationer upprättas av Folkhälsomyndigheten. Västra 

Götaland upprättar rutin och vaccinationsplan för regionen,  med  exempelvis vilka 

grupper som bör erbjudas vaccination, tidperiod och tidsintervall. 

Syftet med vaccinationsstrategin är att skydda grupper med ökad risk för allvarlig 

influensasjukdom och svåra följdsjukdomar som till exempel lunginflammation. 

Alla patienter med kommunal hälso- och sjukvård fick information om och erbjöds 

vaccination mot influensa. De flesta patienterna tillhör riskgruppen som 

rekommenderas influensavaccination. Vaccination är det bästa skyddet mot sjukdom. 

Anvisning 

 

Beskriv vilka vaccinationer som genomförts 

Myndigheters vaccinationsplan reviderades 2022 och dess rekommendationer har 

följts. Myndigheters rutiner och rekommendationer för vaccination reviderades vid fler 

tillfällen under 2022. 

Samtliga patienter med kommunal hälso- och sjukvård fick information om och erbjöds 
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vaccination mot influensa, covid-19 samt pneumokockinfektion. 

Vaccination är det bästa skyddet mot sjukdom. 

2022 erbjöds boende vid särskilda boenden (SÄBO) vaccination med ett 

flerkomponentsvaccin mot säsongsinfluensa och personer i ordinärt boende med 

kommunal hälso- och sjukvård erbjöds vaccination mot säsongsinfluensa med vaccin 

Vaxigrip. 

Personal som arbetar nära personer som löper stor risk att bli allvarligt sjuk av 

influensan erbjöds kostnadsfri influensavaccination. 

Vaccination mot covid-19 har erbjudits patienter med kommunal hälso- och sjukvård 

och flertalet har vaccinerats enligt rekommendation och enligt tidsintervall. 

3.7 Fallprevention 

Definition av fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, 

oavsett om skada inträffar eller inte. 

Evidens finns för att fallprevention ger effekt i äldreomsorgen. 

Generella multifaktoriella åtgärder är basen för att skapa en patiensäker miljö men 

också att individanpassa insatserna efter den enskilda patientens behov. För 

fallförebyggande åtgärder behövs både teambaserat, multiprofessionellt och 

individanpassad fallprevention med utgångspunkt från personens behov. 

Ett bra sätt att förebygga fall för äldre är med fysisk träning. Det minskar risken för 

såväl fall som för fraktur. Andra viktiga förebyggande faktorer för fall är 

omgivningsanpassning, behandling av benskörhet, regelbundna läkemedelsgenomgångar 

och synundersökningar. 

Anvisning 

 

Beskriv vilka förebyggande insatser som gjorts under året för att minska antalet fall 

Rehabenhetens sjukgymnaster och arbetsterapeuter ger information och utbildning i 

fallförebyggande insatser. 

Vid SÄBO-enheterna genomförs teamträffar där fler professioner deltar. De olika 

yrkesgrupperna har en gemensam strävan av att förebygga fall. 

Analys 

Teamträffar med fler yrkeskategorier är en viktig del för att förebygga fall och risk för 

fall. Att tillsammans tänka och arbeta preventivt för varje enskild patient är viktigt för 

patientens säkerhet. Att som personal ha kompetens och kunskap ger goda 

förutsättningar till att tänka förebyggande utifrån sina egna och sina kollegors 

kunskaper och professioner. 

För personal inom verksamheterna finns det (viss) möjlighet till instruktion och 

utbildning i hantering av hjälpmedel. Det är viktigt att de olika hjälpmedel som finns för 

att förebygga fall används rätt och säkert utifrån instruktion/ordination. Det är en 

utmaning att med tillgängliga resurser ge den kompetens och utbildning till 

verksamheterna som det finns behov av. 
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4 Samverkan för att förebygga 

vårdskador 
Anvisning 

 

Skriv en kort text om framtiden för er verksamhet och nämnd. 

En del av patientsäkerhetsarbetet handlar om hur vårdgivaren/social- och 

omvårdnadsnämndens/kommunen samverkar med andra vårdgivare. Samverkan 

regleras i diverse samverkansdokument. 

• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och 

sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 

Götaland. 

 

• Samordnad vårdplanering, rutin vid samordnad vårdplanering. 

 

• Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra 

boendeformer än ordinärt boende . 

 

• Vägledning Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 

Västra Götaland. 

 

• Genomförandet av medicinska vårdplaner kan förbättras. 

Genom samverkan närvård i Västra Götalandregionen och kommunerna i Skaraborg 

har det arbetats fram både en struktur för samverkan liksom ett antal stödjande och 

styrande dokument i samma syfte. 

Genom vårdsamverkan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Skaraborg har 

det arbetats fram både en struktur för samverkan liksom ett antal stödjande och 

styrande dokument i samma syfte. 

Samverkansriktlinjer har arbetats fram för att stödja processen gällande trygg och 

effektiv hemgång. 

Vårdskador kan  förebyggas genom att arbeta strukturerat med avvikelsehantering. 

Inom vård och omsorg hanteras interna och externa avvikelser. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter SFS 

2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt 

Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet och 

en del i det är att rapportera risker för vårdskador och händelser som medfört eller 

kunnat medföra en vårdskada. För att arbeta systematiskt med rapportering av 

händelser och avvikelsehanteringen registreras de i avvikelsemodul i Magna Cura. 

Interna avvikelser hanteras framförallt på enhetsnivå, och utreds i det 

team/arbetsgrupp händelsen inträffat. Den kan också hanteras över enhetsgränser 

beroende på vem/vilka som varit involverade. En intern avvikelse avslutas efter att 

planerade åtgärder har följts upp. 

Är det allvarliga händelser rapporteras det skyndsamt även till MAS, som genomför en 

händelseanalys och utreder samt gör en Lex Maria anmälan då det är aktuellt. Vård- 
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och omsorgsnämnden informeras vid en Lex Maria anmälan. 

För att identifiera och förbättra eventuella risker som framkommer i verksamheten 

samverkar Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen med 

avvikelsehantering i ett gemensamt system, med control pro. Syftet är att öka 

patientsäkerheten. Framför allt hanteras avvikelser mellan sjukhuset, vårdcentral och 

kommun, men också avvikelser till färdtjänst, ambulansverksamheten och tandvård 

förekommer. Avvikelser redovisas, återkopplas i vårdsamverkan Skaraborgs avvikelse- 

och patientsäkerhetsgrupp. 

Att tillsammans förhålla oss till nationella myndigheters råd och rekommendationer 

kring covid-19 är en viktig del för att förebygga vårdskador. Under året har det varit 

mycket information, råd och rekommendationer för MAS att förmedla och informera 

om till berörda inom vård och omsorg. Det var en stor utmaning att snabbt ställa om 

och förhålla oss till myndigheternas förändringar och revideringar. Information och 

rekommendationer från myndigheter kom ofta med kort eller ingen framförhållning, 

vilket ställer stora krav och som varit en utmaning. 

4.1 Samverkan med regionen 

Samverkan finns mellan regionen och kommunen. 

Inom vårdsamverkan Skaraborg finns flertalet samverkansgrupper. 

Vårdsamverkans syfte är att stärka samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och den 

kommunala vård- och omsorgen för att tillförsäkra vårdtagaren en god och säker vård. 

Ett av områdena är patientsäkerhet, med samverkan och samarbete kríng 

avvikelsehantering. 

Ett annat område är Mobil Närvård: 

• Mobilt närsjukvårdsteam 

• Mobilt palliativt team 

• Mobil hemsjukvårdsläkare 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) är den regionala ledningsstrukturen för 
samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. VVG hanterar 

frågor som de delregionala vårdsamverkansgrupperna bedömer som länsfrågor samt 

frågor som huvudmännen, via VästKom och Koncernkontoret VGR, definierar som 

länsövergripande samverkansfrågor. Strukturerna och strategierna för samverkan 

mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna sker i huvudsak delregionalt inom 

ramen för vårdsamverkan. Vårdsamverkan Skaraborg är en arena för samverkan mellan 

region och kommun i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Verkar tillsammans 

för att den enskilde ska uppleva en god hälsa och en sammanhållen vård och omsorg 

när personen är i behov av insatser från båda huvudmännen. För att lyckas med detta 

krävs ett gemensamt ansvar och strukturella förutsättningar. 

Vårdsamverkans strategiska plan ska vara ett stöd för Vårdsamverkan Skaraborg och 

ange riktningen för det fortsatta arbetet och utvecklingen av de gemensamma vård-, 

stöd- och omsorgsinsatserna. Med planen som stöd ska arbetet organiseras och 

formaliseras så att det stödjer omställningen och säkerställer den enskildes behov av 

vård-, stöd- och omsorg med ett personcentrerat arbetssätt. 

Samverkan finns mellan regionen och kommunen. 

Inom vårdsamverkan Skaraborg finns flertalet samverkansgrupper. 
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Avvikelser i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i 

samverkan inte efterföljs. Att rapportera avvikelser är en viktig del i det systematiska 

kvalitetsarbetet, med syfte att öka patientsäkerheten. 

4.1.1 Mobil Närvård 

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt utsatt grupp. 

Syftet med mobila team är att skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet. Ökad 

självständigheten för patienten, samt förebygga återkommande sjukhusinläggningar. 

Vården ges i hemmet och utgår från individens behov 

Mobil närvård 

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-

funktionen och arbetar tätt tillsammans med närsjukvårdsteam, palliativt team och 

hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår från individens behov. Syftet är att 

skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma 

resurser och att minska undvikbar slutenvård 

Arbetssättet förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan 

kommun, sjukhus och primärvård. 

Mobila närsjukvårdsteam 

Närsjukvårdsteamen utför insatser där uppdragsgivaren och närsjukvårdsteamet har 
gjort bedömningen att vård i hemmet är möjlig. Bedömningen grundas på individens 

behov och vad teamet har möjlighet att utföra. 

Närsjukvårdsteamen utför medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser såsom 

uppföljningar, bedömningar och behandlingar under en kortare period eller som 

enstaka insats. Målet är att öka förutsättningarna för god, trygg och säker vård i 

hemmet och minska undvikbar slutenvård och/eller akutbesök. 

• Mobilt hemsjukvårdsläkarteam. 

Mobilt hemsjukvårdsläkarteam har sin organisatoriska hemvist i primärvården och 

vårdar individer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård med ett långvarigt 

och komplext behov av vård som kräver att vården förmedlas i hemmet. 

• Mobilt palliativt team 

Specialiserad palliativ vård i hemmet i samverkan med kommunens hemsjukvård. 

Palliativa teamets arbetssätt innebär att teamet gör hembesök med patient, närstående, 

kommunens sjuksköterska och vid behov kurator, sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

Vid behov av slutenvård finns möjligheter till vård på palliativ specialenhet 

• Närsjukvårdsteam demens, psykisk ohälsa 

Teamet har två grenar, en för demens och en för psykisk ohälsa. Grenen för demens 

har startat medan arbetet för att starta delen för psykisk ohälsa pågår. Arbetssättet är 

hämtat dels från ”mobilt närsjukvårdsteam för de svårast sjuka äldre”, dels från EU-

projektet DECI (för info, se under FOU, avslutade projekt) 

Teamet består av en specialistläkare i geriatrik och en till två specialistsjuksköterskor, 

samt en arbetsterapeut. 

Teamet arbetar med: 

• specialistutredning av patienter med frågeställning demens, utvalda på 
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gemensam remissgenomgång med äldrepsykiatrin. Vad beträffar utredning här, 

ska basal demensutredning på primärvårdsnivå ha skett innan, på samma sätt 

som vid remiss till äldrepsykiatrimottagningen. 

• demenspatienter med BPSD (beteendesymtom och psykiska symtom vid 

demenssjukdom), i syfte att via nätverk försöka stabilisera på plats, för att 

hindra onödiga inläggningar på avdelningen för äldrepsykiatri. 

Analys: Målet är att  uppnå en god sammanhållen nära vård utan onödiga 

sjukhusvistelser. Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt 

utsatt grupp, ofta med insatser från fler än en huvudman. För dessa personer är det 

extra viktigt att samordningen mellan vårdgivare fungerar samt att någon tar ett 

helhetsansvar så att individen inte faller mellan stolarna. För att nå dit är samarbete 

och samverkan viktig och det finns idag uppföljande träffar med de olika teamen som 

ger goda förutsättningar för att uppnå gemensamma mål och god vård. 

4.1.2 Oplanerade akuta transporter 

Syftet med mätningen är att få ett underlag till analys av oplanerade transporter som 

sker från den kommunala hälso- och sjukvården, dels på kommun och dels på 

Skaraborgsnivå. 

Målet med mätningen och efterföljande analys är att identifiera förbättringsområden 

och på så sätt nå vård på rätt vårdnivå för varje enskild individ. 

Definition av oplanerad transport, är att i anslutning till en akut händelse beslutas att 

patienten behöver transporteras till sjukhusets akutmottagning. 

Mätning genomförs en gång/år, under 8 veckor, och det är kommunens sjuksköterskor 

som registrerar uppgifterna på fastställd blankett. Mätningen genomfördes 31/3 - 15/5 

2022. 

Från Skaraborgs kommuner har 442 patienter åkt oplanerat till sjukhus. Vara deltog 

inte i mätningen och Falköping hade visst bortfall i registreringen. 

2021 var det totala antalet 617 transporter (då deltog inte Essunga, Grästorp och 

Vara), 2020 var det 585 transporter (då deltog samtliga 15 kommuner i Skaraborg) 

Resultat för Tidaholm från mätningen: 

• Totalt antal registrerade transporter: 31 

• Patienter från Särskilt boende (SÄBO): 15 

• Patienter från hemvård/hemsjukvård: 14 

• Patienter från kortvård: 2 

(att jämföra mot 2021 då det var 28 oplanerade akuta transporter för Tidaholm) 

Samarbete mellan olika professioner, läkarkontakt, team (mobila team) samt 

upprättade medicinska vårdplaner är till god hjälp och stöd vid ställningstagande och 

bedömning om akut oplanerad transport till sjukhus. 

Fördelning av vem som beslutat om transport från Tidaholms kommun till 

akutmottagning SkaS: 

• Läkare: 13 

• Sjuksköterska: 9 

• Patient/närstående: 7 

• Oklart vem som beslutat: 1 

Beslut om transport till akutmottagning SkaS under jourtid: 13 patienter 
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Beslut om transport till akutmottagning under dagtid vardagar: 18 patienter 

Beslutsstöd (BViS) har använts: 

• JA: 16 

• Nej: 18 

(BViS - för vård i Skaraborg - är ett beslutsstöd som tagits fram för att förbättra 

patientsäkerheten och säkerställa att primärvårdsläkare involveras i bedömning och 

ställningstagande till vårdnivå. BViS ska öka tryggheten för ssk vid bedömning av försämrat 

hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård.) 

De vanligaste orsakerna för akut transport för Skaraborgs patienter är: 

• Hjärta, kärl, immunssystem, andning: 157 patienter 

• Försämrat allmäntillstånd: 54 

• Frakturmisstanke: 51 

• Matsmältning, ämnesomsättning, endokrin: 41 

Antalet oplanerade akuta transporter 

  2022 2021 2020 

Antalet transporter 

totalt 

442 617 585 

Antalet vårddagar ingick inte i mätningen ingick inte i mätningen 2261 

Antalet kommuner 14 (Falköping delvis) 15 15 

Antal akut oplanerade 

transporter Tidaholm 

31 28 16 
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4.1.3 Särskilt tandvårdsstöd 

 

Särskilt tandvårdsstöd kan ges till personer i vissa utsatta grupper som behöver 

tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis 

vara personer med stort behov av omvårdnad (och/eller personer med vissa 

sjukdomar eller funktionsnedsättning). 

Folktandvården ansvarar för uppsökande verksamhet, fri munhälsobedömning för 

personer som tackat ja till detta och för årlig utbildning om allmän munhälsovård till 

kommunens vårdpersonal. 

Kommunen ska samverka för att den uppsökande verksamheten ska fungera. 

Antal personer 2022 med utfärdade intyg för nödvändig tandvård (N-intyg) var 274 

stycken (2021 var antalet 266 och 2020 var antalet 270). 

De 274 utfärdade intygen var fördelat på:  Äldreboende 128 intyg och LSS/Enskilt 

boende 146 intyg. 

Antal utförda munhälsobedömningar är totalt 218 (200 stycken år 2021). 

Fördelat på: Äldreboende 119 bedömningar och LSS/Enskilt boende 99 bedömningar. 

Utbildning till vård- och omsorgspersonal erbjuds och utförs av tandvårdsenheten. 

Under 2022 var det endast en avdelning som deltog i utbildning, under 2 timmar och 

med 5 deltagare. 

Avvikelser till kommunen under 2022 var 9 stycken. Det är avvikelser som kommunen 

har åtgärdat. De gällde personer som var registrerade för att tacka JA till årlig 

munhälsobedömning och sedan ångrat val till att inte vilja ha denna bedömning, eller ej 

varit anträffbara vid besöket, haft felregistrerad adress. 

4.2 Samverkan Närhälsan 

Samverkan med Närhälsan och kommunen regleras av Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande underavtal. 

56



Social- och omvårdnadsnämnd, Patientsäkerhetsberättelse 2022 25(46) 

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna har ett ramavtal för läkarinsatser 

som utförs inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Vårdcentral Närhälsan Tidaholm har ansvaret för läkarinsatser för kommunens 

patienter med kommunal hälso- och sjukvård. 

Omvårdnadsavdelningen har tillsammans med Närhälsan upprättat samverkansavtal för 

att säkerställa läkarmedverkan. 

Samverkansträffar hålls regelbundet, fyra tillfällen/år. 

Anvisning 

 

Beskriv hur samverkan fungerat under året 

Samverkan med Närhälsan och Social- och omvårdnadsavdelningen regleras av Hälso- 

och sjukvårdsavtal och tillhörande underavtal. 

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna har ett ramavtal för läkarinsatser 

som utförs inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Vårdcentral Närhälsan Tidaholm har ansvaret för läkarinsatser för kommunens 

patienter med kommunal hälso- och sjukvård. 

Social- och omvårdnadsavdelningen har tillsammans med Närhälsan upprättat 

samverkansavtal för att bland annat säkerställa läkarmedverkan. 

Samverkansmöten hålls regelbundet, fyra tillfällen/år. 

Närhälsan Tidaholm har vid tillfällen inte lyckats leva upp till överenskommelsen i 

gällande avtal på grund av läkarbrist, vilket bl.a. inneburit uteblivna ronder, ändrade 

rondtider, och mindre antal timmar för rond. 

Planerade ronder har delvis utförts digitalt via telefon, (på grund av covid-19). 

Under 2022 har det varit ökad dialog och samverkan av MAS med Närhälsan kring 

covid-19. Exempelvis kring ordinationer vid provtagning för patienter och brukare med 
symtom på covid-19, smittspårningar, rutiner, medicinska dokument, planering för 

covid-vaccinationer och vaccinationsbeställning. 

Analys: Det är en god och väl fungerande samverkan med Närhälsan Tidaholm med 

regelbundna samverkansträffar, dialog, ordinationer och frågeställningar. Under 2022 

har det goda samarbetet förstärkts. 

Hemsjukvårdsläkare från Närhälsan Tidaholm fungerar bra. Närheten till 

hemsjukvårdsläkare ger goda förutsättningar för sjuksköterskorna att ex. planera inför 

rond med hembesök, medicinska vårdplaner och uppföljningar. 

Den pågående pandemi covid-19 påverkade planering och genomförande av hembesök, 

undersökningar, medicinsk behandling och uppföljning, och att planera och genomföra 

medicinska vårdplaner i samma utsträckning som tidigare. Alternativa arbetssätt, 

prioriteringar och lösningar har fått användas för att ge en god medicinsk vård och 

behandling. 

Det finns ett gemensamt ansvar för att förbättra och planera upprättandet av 

medicinsk vårdplan och det har blivit förbättring och ökat antal utförda planer under 

2022. 

Vid ändrade och inställda rondtider ökar behovet av konsultation och medicinsk 

bedömning/undersökning av läkare för patienter. Det innebär också att vid 
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nästkommande rond finns ett ökat behov av läkarinsatser, bedömningar, behandlingar  

som inte utfördes vid det inställda rondtillfället. 

Det är ett ökat behov av mer läkartidtid för patienter med kommunal hälso- och 

sjukvård. 

4.3 Samverkan med patienter och närstående 

Samverkan med patienter och närstående är betydelsefullt för att de ska känna 

trygghet och delaktighet i vården. 

Vid de tillfällen det framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska haft 

kontakt via telefon och möjlighet till uppföljande telefonkontakt har erbjudits och 

genomförts. 

Synpunkter och frågor som inkommit gällande patientsäkerhet har återkopplats. 

Vid arbetet med kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD ges möjlighet till 

delaktighet för den enskilde och eventuellt närstående. 

Vid upprättande av medicinsk vårdplan är målsättningen delaktighet för den enskilde 

och närstående. 

Vid samordnad individuell vårdplanering (SIP) ska samverkan ske tillsammans med den 

enskilde och eventuellt närstående utifrån den enskildes mål och behov av att planera 

framtida vård och behandling. 

Samverkan med patienter och närstående är betydelsefullt för att de ska känna 

trygghet och delaktighet i vården. 

Vid de tillfällen det framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska haft 

kontakt via telefon och möjlighet till uppföljande telefonkontakt har erbjudits och 

genomförts. 

Synpunkter och frågor som inkommit gällande patientsäkerhet har återkopplats. 

Vid arbetet med kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD ges möjlighet till 

delaktighet för den enskilde och eventuellt närstående. 

Vid upprättande av medicinsk vårdplan är målsättningen delaktighet för den enskilde 

och närstående. 

Vid samordnad individuell vårdplanering (SIP) ska samverkan ske tillsammans med den 

enskilde och eventuellt närstående utifrån den enskildes mål och behov av att planera 

framtida vård och behandling. 
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5 Systematiskt förbättringsarbete 
Anvisning 

 

Enligt socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete ska verksamheten fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan 

verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det systematiska 

förbättringsarbetet handlar om att kunna beskriva processer, aktiviteter, rutiner, 

samverkan, riskanalyser, egenkontroll, avvikelser och åtgärder som förbättrar 

verksamhetens processer och rutiner. 

För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra den kommunala hälso- och sjukvården 

krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. I förbättringsarbetet ingår att 

arbeta förebyggande med åtgärder såsom riskanalyser för att kunna förhindra 

vårdskador och andra avvikelser. Att egenkontroller genomförs för att kontrollera 

patientsäkerheten. Om den kommunala hälso- och sjukvården inte når upp till de krav 

och mål som finns i föreskrifter och lagar föreligger en avvikelse som ska åtgärdas, dels 

ska processer och rutiner ses över så att det inträffade inte händer igen. Därigenom 

uppnås en systematik och fortlöpande utveckling av patientsäkerheten. 

5.1 Riskanalyser 

Anvisning 

 

Beskriv hur verksamheten arbetat med att identifiera händelser som skulle kunna 

inträffa och som gör att enhetera inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i 

lagar och andra föreskrifter. Att göra riskanalyser innebär att uppskatta 

sannorlikheten för att en händelse skulle kunna inträffa samt beskriva vilka negativa 

konsekvenser som skulle kunna inträffa. 

Riskanalys används för att identifiera risker i verksamheten. Syftet med en riskanalys är 

att finna orsaker till risker och att eliminera, reducera eller hålla dessa under kontroll. 

Att arbeta med att göra riskanalyser innebär ett proaktivt förhållningssätt (innan något 

har inträffat) och en beredskap för att minimera oönskade händelser i verksamheten. 

Riskanalys används också för att gemensamt i vårdsamverkan analysera händelser som 

rapporterats som avvikelse. 

Riskanalys används för att identifiera risker i verksamheten. Syftet med en riskanalys är 

att finna orsaker till risker och att eliminera, reducera eller hålla dessa under kontroll. 

Att arbeta med att göra riskanalyser innebär ett proaktivt förhållningssätt (innan något 

har inträffat) och en beredskap för att minimera oönskade händelser i verksamheten. 

Riskanalys används också för att gemensamt i vårdsamverkan analysera händelser som 

rapporterats som avvikelse. 
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5.2 Egenkontroll 

Anvisning 

 

Egenkontroll handlar om att systematiskt följa upp och utvärdera verksamhetens 

resultat. Beskriva hur verksamheten arbetar för att kontrollera att enheterna bedrivs 

enligt de processer och rutiner som finns framtagna i verksamheten och i 

ledningssystemet. Egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning 

som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Egenkontroll/granskning/mätning som genomförts under 2022 för en ökad 

patientsäkerhet: 

• Granskningar av utförda registreringar i kvalitetsregister: 

- senior alert 

- svenska palliativregistret 

- BPSD registret (= beteendemässiga och psykiska symtom) 

• Mätning av antal oplanerade akuta transporter 

• Mätning av antal patienter inskrivna i hemsjukvård med läkemedelsövertag 

• Mätning av antal medicinska vårdplaner 

• Mätning av hur ofta ssk har behov av läkarkontakt Närhälsan via telefon 

• Granskning av vårdplaneringar via SAMSA 

• Sammanställning av avvikelserapportering internt 

• Sammanställning av avvikelsrapportering i samverkan med VG-region 

• Uppföljning av patientnämndsärenden 

• Sammanställning av antal utbildningstillfällen och deltagare i grundläggande 

läkemedelshantering inför delegering 

• Webbutbildning allmän palliativ omvårdnad 

• Uppföljning och fortsatt planering för webbutbildning i läkemedelshantering 

inför delegering 

• Mätning antal korrekta läkemedelsordinationer vid utskrivning från sjukhus 

• Granskning av dokumentation 

• Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 

• Kvalitetsgranskning av spol- och diskdesinfektorer (delvis p.g.a. nytt avtal med 

utförare) 

• Mätning för hur lång väntetid för sjuksköterskor för kontakt med Närhälsan 

och läkarkontakt utanför rondtid (ny från 2022). 

• Läkemedelskartläggning för personer över 75 år och hur många som fått en 

fördjupad läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna. (från 2022). 

  

Mätning "mål och mått" genomförs i Skaraborgs kommuner under 2 veckor i 

oktober. 

Andel medicinska vårdplaner hos personer med kommunal hälso- och sjukvård i 

Tidaholm (kommunal primärvård) var 73% vid mätning 2022. (År 2021 var det 56 %). 

Genomsnitt för Skaraborgs kommuner 2022 var 61 % och för 2021 45%. 

Antal personer med kommunal hälso- och sjukvård (kommunal primärvård) under 

oktober månad 2022 var 312. 

Mätning andel korrekta läkemedelslistor hos personer som tas emot av sjuksköterska i 
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kommunen efter vårdperiod på sjukhus genomfördes under oktober 2022. Måltalet för 

korrekta läkemedelslistor vid utskrivning är 100 % (mål framtaget i Vårdsamverkan 

Skaraborg). 

Tidaholm hade under mätperioden (två veckor) 14 patienter (år 2021 var antalet 9) 

som skrivits ut från sjukhus, 7 av 9 patienter hade läkemedelslista med sig. 

När patient kommer hem från sjukhus utan korrekt läkemedelslista görs enligt rutin 

avvikelse till berörd enhet. Det följs upp, analyseras internt och externt i samverkan, 

avvikelsegrupp för avvikelser samt patientsäkerhetsgrupp där representanter från 

kommuner och VGR ingår. 

Kvalitetsgranskning  av läkemedelshantering 

Extern apoteksgranskning genomfördes november 2022.  Avtal för extern granskning 

är förlängt och gäller för kommande granskning. 

En apoteksgranskning innebär bl.a. att befintliga riktlinjer, rutiner, generell 

ordinationshandling granskas av apotekaren. Det kontrolleras att det finns dokument 

med namngivna ansvariga sjuksköterskor för kontroll av narkotiska läkemedel, aktuella 

signeringslistor för signering av givna läkemedel och läkemedelskontroller. Det 

kontrolleras att dokument och listor är korrekt ifyllda och signerade. Efter samtalet 

görs granskning i slumpvis utvalda medicinskåp hos patienter och i 

läkemedelsförråd/skåp på enheterna där läkemedlen förvaras. Ordinationsunderlag och 

olika listor med signeringar granskas. Det kan vara signering för ordinerade och givna 

läkemedel och läkemedel med vidbehovsordination. Några av kontrollerna som utförs 

är om det finns en korrekt läkemedelslista tillsammans med läkemedlen i 

medicinskåpet inne hos patienten, läkemedlens beredningsrum kontrolleras, hur är 

förvaringen av läkemedlen, finns kylskåp för förvaring, kontrolleras temperaturen, följs 

de kontrollerande rutinerna och  hur är dokumentation av kontroller och signeringar 

på kontroller som ska genomföras. 

Sammanfattning av rapport från extern kvalitetsgranskning läkemedelshantering 2022. 

- Kvalitetsgranskningen av läkemedelshanteringen bygger på Socialstyrelsens 

föreskrifter för läkemedelshantering HSLF-FS 2017:37. 

- Granskningen omfattade en diskussion kring läkemedelsrutiner, ansvarsfördelning och 
det praktiska arbetet med läkemedel. 

- Förvaringen av patientbundna läkemedel i anslutning till expeditionen, basförråd 

(KAF) granskades samt några läkemedelsskåp hos patienterna på de olika 

avdelningarna. Vi tittade på förvaring, ordinationshandlingar, signeringslistor, 

narkotikaförbrukningsjournaler mm. 

- Det råder god ordning och granskare upplever att det finns ett stort intresse av att 

arbeta med kvalitetshöjande arbete. 

- De förbättringsförslag som identifierades finns upptagna i åtgärdsplaner för respektive 

granskad enhet. 

- Enheten utser ansvarig för uppföljning och sätter tidplan. 

- Föregående års åtgärdsplan och förbättringsförslag följs upp med granskare vid 

nästkommande granskning. 

Läkemedelskartläggning   

Läkemedelskartläggning genomförs för personer som är 75 år och äldre med 

kommunal hälso- och sjukvård i särskilt boende och hemsjukvård (med 

läkemedelsövertag). 

Syftet med kartläggningen är att belysa användning av olämpliga läkemedel, läkemedel 

mot psykos och polyfarmaci. Kartläggningen innefattar också hur många som fått en 
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fördjupad läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna. Genomförs i en vecka 

under hösten i Skaraborgs kommuner (utom Grästorp och Skara). 

Målet är att förbättra och optimera läkemedelsanvändningen för äldre personer med 

kommunal hälso- och sjukvård. 

Mätning för hur lång väntetid för sjuksköterskor för kontakt med Närhälsan 

och läkarkontakt utanför rondtid. 

För att tydliggöra väntetiden innan Närhälsan ringer upp/kontaktar sjuksköterskan 

efter att sjuksköterskan ringt och lämnat meddelande om behov av läkarkontakt  eller 

rådgivning genomfördes mätning under en vecka. Resultat visar att Närhälsan vanligtvis 

kontaktat sjuksköterska mellan direkt kontakt, till ca 1 timme. Det finns ett akut 

telefonnummer för sjuksköterska att använda sig av vid akuta situationer, med direkt 

kontakt. 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen i kommunalt 

akutläkemedelsförråd (KAF) 

Enligt gällande föreskrift (HSLF-FS 2017:37) ska hanteringen av läkemedel systematiskt 

följas upp genom regelbunden extern kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen av 

läkemedel i kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) genomförs dels med hjälp av en 

webbaserad enkät, dels genom att MAS utför egenkontroll med hjälp av en 

standardiserad checklista. Enkäten och checklistan tas fram och fastställs av 

"Samverkansgrupp läkemedel: Region-Kommun". 

Områden som lyfts fram är temperaturkontroll för förvaring av läkemedel, hantering 

och kontroll av narkotikaklassade läkemedel, kassation av läkemedel, 

ordinationsunderlag från ordinatören. 

Intern kontroll och granskning av läkemedelshantering genomförs och utvärderas 

enligt riktlinje och rutin. Vid några av granskningarna framkom att rutin och riktlinje för 

läkemedelshantering inte följdes optimalt och brister framkom. Brister åtgärdades i 

dialog med berörda. Ingen patient påverkades. Efterföljande kontroll visar följsamhet till 

styrdokument. 

  

 

  

Nedan visas tabell med andel personer som har olämpliga läkemedel. Tidaholm är nr 

11 (grönblå stapel), med 14%. 
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Analys:  

Ett fortsatt arbete med egenkontroller i form av granskningar och mätningar är en 

viktig del för att kvalitetsgranska och utvärdera hanteringen av läkemedel. Granskning 

visar vad som fungerar bra, vad som behöver förbättras och utvecklingsområden. Syftet 

är att ge patienten god vård, analysera och förbättra vårt eget patientsäkerhetsarbete. 

I socialstyrelsen (HSLF-FS 2017:37) regleras hantering av läkemedel samt 

verksamhetens ansvar om utförande av extern granskning av läkemedel. Det uppnås 

genom apotekets kvalitetsgranskning och av Regionens kontroll av Kommunala 

akutläkemedelsförråd (KAF). 

Interna kontroller av läkemedelshantering genomförs enligt rutin av MAS. Avvikande 

och felaktig hantering som framkommer följs upp med chef och berörd personal med 

syfte att det inte inträffar igen, lärande exempel och för en säkrare 

läkemedelshantering . 

5.2.1 Kvalitetssäkring av desinfektorer 

Det genomförs årligen kontroll och kvalitetssäkring av kommunens desinfektorer. I 

avtalet för extern kvalitetsgranskning ingår också uppgradering av maskiner, 

dokumentation och personalinformation samt förebyggande underhåll av maskinerna. 

Kvalitetssäkringen omfattar samtliga maskiner som kvalitetssäkrats enligt konceptet 

”Höggradigt rent”, som innebär att funktionerna i maskinens program uppfylls. Under 

2022 har byte genomförts av firma för genomförande av kvalitetssäkring, kontroll och 

byte/inköp av maskiner. 

I samband med öppnandet av Lindängen kontrollerades maskinerna, ny diskdesinfektor 

monterades och övriga maskiner kontrollerades och godkändes.  Kontroll av övrig 

maskinpark planeras genomföras januari 2023. 

5.2.2 Medicintekniska produkter  

Medicintekniska produkter är både hjälpmedel och riskområden inom vård och 

omsorg. 

I den kommunala verksamheten används flertalet medicintekniska produkter av olika 

typer. Till exempel överflyttningshjälpmedel, rullatorer, tryckavlastande dynor och 
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madrasser, personliftar, duschstolar, saturationsmätare och bladderscan. 

Vissa förskrivs enskilt och andra utgör grundutrustning. 

En förutsättning för god och säker vård är att alla dessa produkter används på det sätt 

de är avsedda för. 

Kontroll av hjälpmedel utförs enligt rekommendation i hjälpmedelshandboken och/eller 

tillverkares instruktioner. 

Ockulär kontroll utförs inför varje användande av den som använder hjälpmedlet eller 

den medicintekniska produkten. Om fel upptäcks ska det rapporteras och åtgärdas. 

I samverkan med medicintekniska enheten vid SkaS Skövde genomförs årligen kontroll 

och service av blodtrycksmanschetter. 

Andra medicintekniska produkter kontrolleras enligt tillverkarens rekommendationer. 

5.2.3 Nationella kvalitetsregister 

I Sverige finns flera nationella kvalitetsregister med personbundna uppgifter inom 

specifika områden i hälso- och sjukvården. De finns för att utveckla och säkra vårdens 

kvalitet, framställa statistik och forskning inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsregister 

gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå. 

Används för förbättringsarbete och uppföljning i verksamheten. 

  

Svenska Palliativregistret 

Svenska Palliativregistret är till för alla som vårdar människor i livets slut. Sista veckan i 

livet beskrivs genom att personalen som vårdat den avlidne besvarar ett trettiotal 

frågor. Syftet med registret är att förbättra vården i livets slutskede genom att på 

patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets 

slutskede. Målet är att den som avlider i en av sjukvården förväntad död skall känna 

trygghet, med god vård och omsorg oavsett diagnos. 

Svenska Palliativregistret 2022 2021 

Antalet avlidna inom kommunens hälso- 

och sjukvård 

57 60 

Antal avlidna inom kommunens hälso- och sjukvård 2022. 

Nedan ses kvalitetsindikatorer för palliativ vård i livets slut 2022. 

Spindeldiagrammet visar vilka indikatorer som registreras i registret. 

Några av parametrarna som valts att arbeta extra med är "smärtskattning" och 

"munhälsobedömning". 

Målet är fortsatt målinriktat arbete med registrering och tydliggöra vad som åsyftas 

med frågorna vid registrering inom valda områden. Det är angeläget att fortsätta arbeta 

med samtliga områden. Information, utbildning, en god dialog om vad som menas med 

respektive parameter behövs inför registrering. 

Genom användandet av registret stöds ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

  

Spindeldiagrammet nedan visar kvalitetsindikatorer för palliativ vård 2022 
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Analys: Flera av kvalitetsindikatorerna visar uppnådda mål men det finns också fler 

indikatorer att arbeta extra med för att uppnå bättre resultat med registrering. Det är 
viktigt att fortsätta arbetet med information, samsyn och utbildning för att förbättra 

vården i livets slut för patienten och deras närstående. 
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Senior Alert 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som i första hand vänder sig till äldre 
personer. Övergripande mål med Senior Alert är att förebygga skador och främja hälsa 

hos äldre personer. Riskbedömningar, planerade och vidtagna åtgärder, fall, 

undernäring, trycksår och munhälsa registreras. 

Vårdprevention innebär att skador i vården ska undvikas och att alla patienter ska 

kunna garanteras en säker och lika vård. För att uppnå detta behövs ett förebyggande 

arbetssätt som är präglat av struktur, systematik och med synliggjorda resultat. I den 

processen ingår att göra riskbedömningar och att sätta in åtgärder. 

Ett förebyggande arbetssätt och strukturen i Senior alert bygger på vård- och 

omsorgsprocessens steg: 

• Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, ofrivillig viktminskning, 

ohälsa i munnen (och blåsdysfunktion). 

• Planera och genomföra förebyggande åtgärder 

• Följa upp åtgärder och utvärdera resultatet. 

Genom att använda Senior alert systematiseras det vårdpreventiva arbetet på 

individnivå och varje vårdgivare får möjlighet att följa och använda sig av de olika 

resultaten från individnivå till övergripande nivåer. Detta kan leda till förbättrad 

patientsäkerhet och kan som en följd minska uppkomna vårdskador. 

Vid implementering av Senior Alert var målet att 90 % av alla äldre på särskilt boende 

ska ha riskbedömning i Senior Alert. I Tidaholms kommun har det målet för 2021 

delvis uppnåtts (beroende av olika antal registreringar/enhet). 

Antalet riskbedömningar med risk 2022 var 224 stycken. 

Senior Alert 2022 2021 

Antal riskbedömningar med 

risk 

209 av 224 = 93 % 206 av 228 = 90% 
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Senior Alert 2022 2021 

Antal åtgärdsplaner vid risk 198 av 209 = 95 % 197 av 228 = 86 % 

Utförda åtgärder med risk 155 av 191 = 81 % 134 av 228 = 59 % 

I tabellen redovisas antalet riskbedömningar, antal åtgärdsplaner och antal utförda åtgärder. 
Varje unik person kan ha fler riskbedömningar, planer och åtgärder. 

Antal unika personer var 154 stycken. 

 

BPSD 

Syftet med registret för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) är 

att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett 

likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. I registret sker 

kartläggningar av frekvens och allvarlighetsgrad av symtom, aktuella 

läkemedelsbehandlingar, checklista för tänkbara orsaker gällande basala 

omvårdnadsåtgärder. Utifrån detta skapas aktuella omvårdnadsåtgärder som tillförs 

personens omvårdnadsplan/genomförandeplanen och individuella plan. 

Genom att arbeta aktivt med BPSD-registret ökar livskvalitén för personer med 

demenssjukdom. Vårdtyngden tydliggörs vilket bidrar till en fortsatt 

verksamhetsutveckling. En av fördelarna att arbeta med registret är att personal får en 

tydligare, mer genomtänkt struktur att arbeta efter. 

För att lyckas med personcentrerad och individanpassad omvårdnad behövs kunskap, 

både om demenssjukdomar och om personen som vårdas. 

BPSD 2022 2021 

Antal registreringar 24 47 

 

5.2.4 Kvalitetsgranskningar 

Hälso- och sjukvården kvalitetsgranskas av MAS genom exempelvis granskningar, 

kvalitetsuppföljningar, nationella mätningar och medverkan i nationella kvalitetsregister. 

MAS ansvarar för att avvikelser i vården utreds och att anmälan enligt Lex Maria sker. 

MAS har också ansvar för att samverkan och samordning med andra vårdgivare inom 

och utanför den egna verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

68



Social- och omvårdnadsnämnd, Patientsäkerhetsberättelse 2022 37(46) 

Läkemedelshantering är en omfattande del i kommunens hälso- och sjukvård. 

Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd och läkemedelshantering är en del i att 

säkerställa den kommunala hälso- och sjukvården. 

5.3 Klagomål och synpunkter gällande kommunal 

hälso- och sjukvård 

Anvisning 

 

Beskriv hur verksamheten arbetat med att ta emot synpunkter och klagomål utifrån 

patienter, anhöriga, personal, andra vårdgivare och myndigheter. 

Klagomål och synpunkter 

Inkomna klagomål och synpunkter som inkommit har återkopplats till berörda 

personer och myndigheter. De har inkommit som meddelande i mail, brev eller 

kommunens blankett för klagomål och synpunkter, eller av personal i verksamheten. 

Klagomål, synpunkter begäran om yttrande/återkoppling har inkommit av anhöriga 

genom telefonkontakt till MAS, från Patientnämnden och från Inspektion för vård och 

omsorg (IVO) som resulterat i utredningar som återkopplats och besvarats. 

  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

IVO genomförde under pandemin en särskild tillsynsinsats av medicinsk vård och 

behandling vid landets SÄBO för äldre. 

Granskning bestod initialt av enkätsvar från patienter och närstående samt vård- och 

omsorgs personal. Intervjuer genomfördes med Medicinsk ansvariga sjuksköterskor. 

Uppgifter begärdes med sammanställning under viss tidsperiod över antal SÄBO-

platser, antal SÄBO, antal patienter med beslut och boende vid SÄBO under viss 

tidsperiod. Journaler begärdes för visst urval av patienter. Vid tillsynen framkom att 

variationen är stor över landet, men ingen av de granskade kommunerna når till fullo 

de krav som gäller för vården vid SÄBO. 

Syftet med tillsynen är att bidra till att vårdgivare och huvudmän förbättra vården 

så att den blir god och säker för de äldre som bor på SÄBO. I tillsynen kontrolleras 
om de brister i patientsäkerhet som tidigare identifierats av IVO har åtgärdats och 

om vårdgivarna fullgör sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen och bedriver 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

IVO konstaterar brister i vården av patienter på SÄBO främst inom följande områden; 

Vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation. 

Samtliga kommuner ingår i IVO`s fortsatta granskning med fysisk tillsyn. Tidaholms 

kommun granskades fysiskt under 2 dagar i december 2022. Personer boende på 

SÄBO intervjuades, patientansvariga sjuksköterskors intervjuades samt dialog med 

MAS, socialchef och nämndordförande. Varje kommun kommer meddelas om 

tillsynsbeslutet. 
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Inkomna synpunkter och klagomål övergripande 

Anvisning 

 

Sammanställ de kalgomål och synpunkter som inkommit på kommunens hälso- och 

sjukvård under året. 

 

Klagomål Antal Åtgärder 

Antal inkomna klagomål 5 Utredning av klagomål, återkoppling till berörd person 

och/eller instans/myndighet. 

Klagomål har handlat om att närstående klagar på brister i omvårdnad, brister i 

följsamhet till hygienrutiner, brister i följsamhet till rutiner vid covid-19. Anhörig som 

saknar delaktighet i närståendes vård och behandling. Anhörig som saknar information i 

vård under vårdtiden. 

  

5.4 Rapporteringsskyldighet 

Anvisning 

 

Beskriv de brister som framkommit i samband med utredningar gällande avvikelser, 

risker för missförhållanden och missförhållanden (Lex Maria). Målet med 

avvikelsehanteringen är att alla avvikelser ska rapporteras. Fel och brister ska 

identifieras och de risker som kan medföra skada för patienten ska förebyggas. 

All hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att rapportera vårdskador samt 

händelser som kunnat medföra vårdskador enligt patientsäkerhetslagen (PSL). En 

avvikande händelse är allt som inte stämmer med normalt eller förväntat förlopp. 

Genom att rapportera händelser kan fel och brister identifieras samtidigt som risker 

som kan medföra skada för patienten ska förebyggas. 

En avvikelse görs exempelvis när vårdtagare faller, får fel läkemedel, blir utan 

läkemedel, blir utan träning- eller omvårdnadsinsats. Det kan också handla om brist i 

bemötande, sekretess, dokumentation, information. Inom dessa områden finns 

troligtvis ett stort mörkartal. 

Avvikelser i Magnacura 

Andelen avvikelser i 

Magnacura 
2022 2021 

Fall 1359 1224 

Läkemedelsavvikelser 251 314 

Utebliven rehabilitering/träning 14 1 

Medicinteknisk utrustning 12 8 

Analys av avvikelser under 2022 visar ökat antal rapporterade avvikelser gällande fall jämfört mot 2021. Från 2021 räknas samtliga 
enheters med i antalet. Tidigare år räknades antalet för Hälso- och sjukvård och då inkluderades inte personer med hemvård. 
 

Preventiva insatser är viktiga för att förebygga fall. Det är viktigt att så långt det är möjligt ha gjort de förebyggande insatser som är möjligt 
för patienten, med exempelvis teamsamverkan. 
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Säker läkemedelshantering arbetas det kontinuerligt med och under året har utbildningsmaterial inför delegering reviderats. 

Utbildning/kompetens, kvalitetsgranskningar och kontroller är förutsättning för en god och säker läkemedelshantering. Avvikelser kring 
läkemedelshantering består främst av ej givna doser, riktlinjer och rutiner som ej följts. 

 

Varje persons egna ansvar är grundläggande för att förhålla sig till och arbeta enligt de styrdokument som är upprättade för verksamheten. 
 
Kompletterande text: 

Analys av avvikelser under 2021 visar ökat antal rapporterade avvikelser gällande fall jämfört mot 2020. Från 2021 räknas samtliga 
enheters med i antalet. Tidigare år räknades antalet för Hälso- och sjukvård och då inkluderades inte personer med hemvård. 
 

Preventiva insatser är viktiga för att förebygga fall. Det är viktigt att så långt det är möjligt ha gjort de förebyggande insatser som är möjligt 
för patienten, med exempelvis teamsamverkan. 
 

Säker läkemedelshantering arbetas det kontinuerligt med och under året har utbildningsmaterial inför delegering reviderats. 
Utbildning/kompetens, kvalitetsgranskningar och kontroller är förutsättning för en god och säker läkemedelshantering. Avvikelser kring 
läkemedelshantering består främst av ej givna doser, riktlinjer och rutiner som ej följts. 
 

Varje persons egna ansvar är grundläggande för att förhålla sig till och arbeta enligt de styrdokument som är upprättade för verksamheten. 
 
Några av de negativa händelser/avvikelser har varit föremål för gemensam utredning/uppföljning i arbetsgruppen och i samverkan. 

Avvikelsehantering är ett verktyg för att kvalitetssäkra i verksamheten, för 

förbättringar där syftet är en ökad patientsäkerhet och i lärande syfte för att undvika 

händelser som annars skulle kunnat få negativa effekter för den enskilde. Genom att 

händelser rapporteras, utreds, bedöms och att nödvändiga åtgärder vidtas minskar 

risken att det uppstår igen. 

Analys av avvikelser under 2022 visar ökat antal rapporterade avvikelser gällande fall 
jämfört mot 2021. Från 2021 räknas samtliga enheters med i antalet rapporterade 

händelser. Tidigare år räknades antalet för Hälso- och sjukvård och då inkluderades 

inte personer med hemvård. 

Preventiva insatser är viktiga för att förebygga fall. Det är viktigt att så långt det är 

möjligt ha gjort de förebyggande insatser som är möjligt för patienten, med exempelvis 

teamsamverkan. 

Det arbetas kontinuerligt med säker läkemedelshantering och under året har 

utbildningsmaterial inför delegering reviderats och en obligatorisk test är infört.   

Utbildning, kompetens, kvalitetsgranskningar och kontroller skapar och ger 

förutsättningar för en god och patientsäker läkemedelshantering. 

Avvikelser kring läkemedelshantering handlar främst om felaktigt givna doser  ex. 

patient fått fel insulindos, fel insulin, fel eller utebliven apodospåse, kvarglömd dos i 

dosett.  Händelser som inträffat följs upp  och utreds. De är ett viktigt led i att 

kvalitetssäkra i versksamheten och ska användas i lärande syfte för att förebygga och 

undvika att det händer igen. 

Varje persons egna ansvar är grundläggande för att förhålla sig till och arbeta enligt de 

styrdokument som är upprättade för verksamheten. 

Några av de negativa händelser/avvikelser har varit föremål för gemensam 

utredning/uppföljning i arbetsgruppen och i samverkan. 

Under 2022 infördes digital signering genom systemet Appva för insatser gällande 

läkemedel inom särskilt boende, ordinärt boende, LSS och socialpsykiatri. 

Omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor ska ha en 

app i sin arbetstelefon för att signera givna läkemedel, och/eller kontrollräkna 

läkemedel, ta emot meddelanden om ex ej givet läkemedel inom avsedd tid.. Digital 

signering ersätter manuella signeringslistor framförallt för läkemedel som överlämnas 

av delegerad omvårdnadspersonal. 

Antalet avvikelser som var vanliga med manuella signeringslistor har nu minskat 

avsevärt.  Avvikelser för läkemedel i Appva är av annan karaktär. De handlar t.ex. om 
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att antal läkemedel inte stämmer överens, förklaring är att läkemedlet inte 

kontrollräknas direkt och då meddelas det i systemet som avvikande. 

Analys: Det är sannolikt det finns ett mörkertal i rapportering av avvikelser. 

Förvaltningen behöver förbättra och tydliggöra syftet med avvikelsehanteringen och 

informera medarbetarna om deras  rapporteringsskyldighet. Riktlinjen för 

förvaltningens avvikelsehantering behöver bli mer känd ute i verksamheten samtidigt 

som dokumentationen kring varje enskild händelse behöver förbättras. Rapporterade 

avvikelser är viktig att ha dialog kring i arbetsgrupp, vid ex APT, för det gemensamma 

lärandet, utveckling och patientsäkerhet. 

Lex Maria 

Anvisning 

 

Beskriv de utredningar som gjorts och som har hanterats som en lex Maria. 

 

Antalet anmäningar till IVO 

ingen anmälan rapporterad till IVO 2022 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, 

hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Vårdgivaren har skyldighet att utreda och anmäla händelser där någon har drabbats av 

eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada till följd av brister i säkerheten 

(Patientsäkerhetslag 201:659). 

Under 2022 har ingen Lex Maria rapporterats till IVO. 

Rapporterade anmälningar som skickats till IVO av anhörig gällande klagomål på utförd 

vård och behandling och brist i delaktighet av vård och behandling har tagits emot och 

utredande sammanställning är besvarade och återkopplade till IVO. 

Granskning av IVO om medicinsk vård och behandling av personer på 

särskilt boende (SÄBO) 

Bakgrund till granskning: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under 

pandemins början en särskild tillsynsinsats vid landets särskilda boenden (SÄBO). 

Brister i samtliga av landets kommuner upptäcktes och en nationell tillsyn genomfördes 

under 2021-2022. Tillsyn fokuserade på områden:  vård i livets slutskede, 

läkemedelshantering, kontinuitet och dokumentation. 

Enkät till patientansvariga sjuksköterskor vid SÄBO genomfördes 2022. 

I december genomförde IVO föranmäld inspektion (under 2 dagar). Ett antal patienter 

boende vid SÄBO intervjuades, patientansvariga sjuksköterskor vid SÄBO intervjuades 
och dialog med nämndordförande, socialchef och MAS. (Rapporten meddelas under 

kvartal 1 2023). 

5.5 Sammanställning och analys 

Anvisning 
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Gör en analys utifrån vilka trender och brister som framkommit på 

patientsäkerhetsarbetet utifrån genomförda riskanalyser, egenkontroller och 

utredningar om avvikelser 

Avvikelser 

För att förebygga fall görs för patienten en rad viktiga insatser. Några exempel är 

läkemedelsöversyn (genomförs av läkare och sjuksköterska). Boendemiljön ses över 

för att uppmärksamma om det finns möjlighet att förändra miljön runt patienten, 

exempel på detta är  mattor, trösklar, om personen har bra skor, halkskydd. 

Sensorlarm kan vara till hjälp för att uppmärksamma och förebygga om person t.ex. har 

problem med balansen, förflyttar sej utan hjälp av stöd eller hjälpmedel. En annan 

förebyggande insats kan vara extra tillsyn. 

Läkemedelsavvikelser handlar främst om ej givna läkemedelsdoser. För den enskilde 

patienten innebär varje utebliven dos att hen inte får sin ordinerade behandling som 

kan ge allvarliga konsekvenser. Efter införandet av digital signering har det också blivit 

en andra avvikelser, direkt i systemet ex när det är avvikande tidsintervall mellan given 

dos och planerad tid för dos. 

Allvarligare händelser har utretts i dialog med chef, berörd personal, sjuksköterska och 

MAS. I samband med händelse ska läkare kontaktas. Ingen patient har behövs uppsöka 

sjukhus beroende på händelsen. 

Samverkan i avvikelserapportering 

Det har beslutats i Vårdsamverkans avvikelsegrupp att gemensamt också sammanställa 

och analysera antalet avvikelser kommunen fått till sig från Primärvård och slutenvård 

gällande sin verksamhet. Avvikelsegrupp och patientsäkerhetsgrupp har slagits samman 

tunder 2022. 

Avvikelser i vårdsamverkan som är ställda till regionen 

De vanligaste orsakerna till avvikelser handlar om brister i samverkan vid 

informationsöverföring, och läkemedel, med fel i ordinationshandling eller avsaknad av 

ordination  (Apodos), om brist i bemötande av läkare till anhörig. 

Samverkan - läkarmedverkan 

Planerade rondtider med läkare som ändras och/eller uteblir gör det svårt för 

verksamheten och sjuksköterskan att planera, åtgärda och utvärdera sitt arbete och 

tillgodose patientens behov.  Det påverkar planering för medicinsk vårdplan, 

uppföljning av tidigare ordination eller planerat/akut behov av läkarbesök. 

Samverkan kring läkarinsatser och rondtid med hemsjukvårdsläkare fungerar bra. 

Under 2022 har socialpsykiatrin fått planerad rondtid med hemsjukvårdsläkaren. 

Under 2022 har ronder till viss del varit digitala och viss del fysiska. 

Ärenden - patientnämnden 

Under 2022 har det varit två ärenden från patientnämnden som utretts och besvarats. 

Digital signering 

Under 2022 infördes digital signering, som ersatte tidigare signering i pappersform. 

Systemet är framtaget för verksamheter med ambition och vilja att producera god och 

säker vård och omsorg, följa lagrum och direktiv och att ge medarbetarna ett verktyg 

för att klara detta samt att också objektivt kunna mäta resultat. Genom användandet av 

digitala signeringslistor är det möjligt att mäta och minska ledtiderna för upptäckande 
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av avvikelser vid exempelvis överlämnande av läkemedel och träning. Det finns olika val 

att göra i systemet, som exempel påminnelsefunktion när läkemedelsdos ej är given, 

olika former av statistik och uppgifter. 

Förbättringsområden  

Resultaten av 2022 års kvalitetsarbete visar att vi arbetat med kvalitetsområden men 

vissa omprioriteringar har fått göras då covid-19 påverkat samtliga verksamheter. 

Vi behöver bli bättre på att tänka mer riskanalytiskt, för att ytterligare förbättra 

kvalitén, omvårdnaden och patientsäkerheten. 

Några områden som prioriterades arbeta med i patientsäkerhetsarbetet under 2022 

har varit statistik för utförda omvårdnadsåtgärder som rapporteras till socialstyrelsen, 

dokumentation enligt ICF, säker läkemedelshantering och ett fortsatt arbete med 

kvalitetsgranskningar, webbutbildning för omvårdnadspersonal inför delegering, 

införande av digital signering av läkemedel via system APPVA. Det är fortsatt 

prioriterade områden kommande år. 

Genomförda granskningar och mätningars resultat finns att ta del av i denna berättelse. 

Sammanfattningsvis har statistik till socialstyrelsen blivit utförligare och tydligare under 

året, dokumentation har granskats, läkemedelshantering granskats och webutbildning 

inför delegering är pågående. Säkrare hantering av kasserade och överblivna läkemedel 

genom avtal. 

Områden som är fortsatt prioriterade att utveckla och förbättra: 

• Avvikelserapporteringen kan ytterligare förbättras med ett gemensamt 

avvikelsesystem för Vårdsamverkan (genomförs 2021) 

• Återkoppling av avvikelser vid enheterna kan förbättras 

• Fortsätt utveckling av utbildning i läkemedelshantering 

• Förbättra uppföljande utbildning inför ny och vid förnyande av delegering 

• Regelbunden läkemedelsöversyn av läkare och sjuksköterska 

• Medicinsk vårdplan 

• Utvärdera rutiner utifrån förbättringsförslag kring läkemedelshantering 

• Digitala signeringslistor som i nuläget gäller läkemedel, (finns för fler delar inom 

hälso- och sjukvård) 

• Införande av nytt verksamhetssystem Lifecare, bla för journal, dokumentation, 

avvikelser. 

• Säkrare hantering av riskavfall, via avtal/tjänst 

• Kompetens och utbildning för personal inom vård och omsorg (legitimerade 

och omvårdnadspersonal). 
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6 Övergripande mål och strategier 
Omvårdnadsförvaltningen övergripande mål och strategier är att varje 

patient ska känna sig trygg och säker i vården som utförs i kommunen. 

Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana 

förutsättningar att en säker vård kan ges. Kvalitén i verksamheten ska 

uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar, 

författningar samt riktlinjer och rutiner som är framtagna nationellt, 

regionalt och lokalt. Kvalitetsarbetets resultat ligger till grund för att 

förbättra och utveckla verksamheten. 

Nedanstående områden är prioriterade i patientsäkerhetsarbetet. 

• Förbättring och revidering av riktlinjer och rutiner är en ständigt pågående 

process. 

• Fortsatt kompetensutveckling och utbildning, exempelvis läkemedelshantering 

inför delegering, allmän palliativ utbildning, utbildningsträffar för ombud inom 

exempelvis hygien, inkontinens, BPSD. Specialistutbildning för legitimerad 
personal samt poängkurser som är av vikt för verksamheten. 

• Fortsatt utveckling och arbetet med kvalitetsregistren Senior Alert, Svenska 

palliativregistret och BPSD registret. 

• Fortsatt samverkan kring genomförandet och kvalité av medicinsk vårdplan. 

• Kvalitetssäkra att basala hygienrutiner är kända och efterföljs. 

• Kvalitetssäkra (ICF-) dokumentationen enligt Hälso- och sjukvårdslag och 

patientdatalag. 

• Kvalitetsgranskning och kontroller av läkemedelshantering 

• Samverkan på lokal, regional och nationell nivå. 

• Samverkan och dialog för trygg och säker utskrivning från sjukhus. 

• Dokumentation 

• Mätningar och granskningar 

• Samverkan, internt och externt 

• Digitala medicinskåp inom samtliga SÄBO (infört på de flesta SÄBO) 

Digitala hjälpmedel (välfärdstekniologi) 

Produkter med digitala komponenter brukar traditionellt definieras som välfärdsteknik. 

Det avser produkter med användning inom Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen 

och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gemensamt är att de 

används av personen i deras vardagsmiljö. Gemensamt är att de används av invånaren i 

deras vardagsmiljö. 

Digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att 

• bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en 

invånare som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Oavsett 

om den är individuellt utprovad eller inte. 

• kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd 

att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är 

individuellt utprovad eller inte 

Genom utveckling av digitalisering kan man öka tryggheten för patienter samtidigt som 

verksamheten utvecklas. Att initialt identifiera vilka lösningar och system som finns att 

tillgå, som kan vara lämpliga förbättringsområden för verksamheten, patienter och 

personal är en del i processen. 
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Samtliga huvudmän i Västra Götaland har fattat beslut om samverkansavtalet och 

förberedelser inför lansering av de första produkterna pågår.  Västra 

Götalandsregionen och 47 kommuner beslutat att investera i det gemensamma arbetet 

kring digitala hjälpmedel och sjuk av de tio första har beslutats att införas i det 

gemensamma sortimentet. Det två första produkterna som upphandlats är digital våg 

och blodtrycksmätare. Under 2023 fortsätter utvecklingen av samarbetet och 

projektet. Lansering av de första produkterna planeras finnas tillgängliga efter 

sommaren 2023. 

Analys 

Planering med införande av nytt verksamhetssystem pågår för fullt, mycket tid avsätts 

och prioriteras för detta. Det förväntas ge säkrare, tydligare, och standardiserad 

dokumentation enligt lagar, förordningar och andra styrande regelverk. 

Prioritering av kompentensutveckling och utbildning är en av de viktigaste 

förutsättningarna för en god och patientsäker vård. Inom flera yrkeskategorier inom 

vård och omsorg är det svårigheter med att rekrytera och anställa personal med rätt 

utbildning, med risk för en försämrad patientsäkerhet. 

Kommer fortsatt vara en utmaning att snabbt kunna ställa om och prioritera om i 

verksamheterna vid händelser som kräver omfördelning och ändrad planering, som vid 

smitta/utbrott. 
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7 Kompetens och 

kompetensutveckling 
Kompetensutveckling och kompetensöverföring är viktigt för att ge en god och säker 

vård. 

Utöver den i text redan nämnda kompetensutveckling som är pågående och som 

planeras finns fler områden med behov av utbildning och kompetensutveckling. 

Det har inom olika områden erbjudits och genomförts webbaserade, digitala 

utbildningar  För sjuksköterskor har det under 2022 varit tillfällen med externa 

utbildare exempelvis diabetes, sårvård, palliativ vård. 

Externa utbildningar har genomförts under året har varit både i form av poängkurser 

och programutbildning vid Högskolor och Universitet, samt kortare utbildningstillfällen. 

Det är viktigt att det finns möjlighet till kompetenshöjande utbildningar och kurser, för 

patientsäkerhet, god och säker vård och för att bibehålla och utveckla kompetens inom 

verksamheten. Den utbildning som prioriteras inom verksamheten är bl.a. 

handledarutbildning, förskrivning av inkontinensprodukter, bostadsanpassning, 

positioneringsutbildning. 

Utbildning inom munvård erbjuds av tandvårdsenheten till omvårdnadspersonal. 

Utbildning inom patientsäkerhet genom Socialstyrelsen till chefer inom verksamheten 

är nytt från december 2022 och som fortsatt finns att genomföra. 

Vårdsamverkan Skaraborg och Närhälsan har under 2022 erbjudit digitala föreläsningar 

till kommunernas hälso- och sjukvårdspersonal  inom olika medicinska områden, 

exempelvis hjärtsvikt, KOL, stroke, polyfarmaci och läkemedel vid värme. 

Webbutbildningar inom olika områden erbjuds för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter/sjukgymnast. 

Samarbete med Högskolan Skövde  

Avtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) reviderades under  2021-2021 och 

gäller från augusti 2021. Det innefattar Västra Götalandsregionen, de fyra lärosätena 

och samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 

"Samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akademisk vårdutbildning på grund-och avancerad 

nivå”. 

Utbildning inför delegering  

Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (läkemedel) 

ska årligen genomföra webbutbildning inom läkemedelshantering. Utbildningen är i 

olika moment och genomförs lämpligen vid ett tillfälle, inför förnyelse av delegering. 

Efter genomförd utbildning görs en tillhörande kunskapstest med diplom. 

Utbildningsträffar för personal med ansvarsområden inom exempelvis 

Inkontinens, hygien, BPSD har under året inte kunnat genomföras fysiskt. Delvis har de 

kunnat erbjudas digitalt eller i grupper med färre deltagare. 

Projekt i Skaraborgs kommuner – Vården medarbetare 

Skaraborgs kommunalförbund har inom projekt Vårdens medarbetare, med Skaraborgs 

15 kommuner, tagit fram utbildningar för legitimerad personal, sjuksköterskor, 
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arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. 

Det är kostnadsfria kvalitetssäkrade utbildningar av Socialstyrelsen eller Västra 

Götalandsregion. Utbildningarna har prioriterats av MAS-nätverket 2022. 

Exempel på utbildningar för ssk är: 

• Säker vård – nationell utbildning om patientsäkerhet. 

• Läkemedelsgenomgångar för äldre 

• Sårsmart – utbildning för sårvård 

• Senior alert 

• Palliation 

• Demens ABC 

Analys: Kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg har till viss del fått 

stå tillbaks under pandemin, och behöver prioriteras kommande år. Bevarande av 

personal och kompetens, kompetensutveckling och utbildning är grunden för 

patientsäkerhet, god och säker vård. Under året kommer det exempelvis att erbjudas 

hygienombudsutbildning för nya hygienombud, utbildning för hygienombud och 

utbildning för förskrivande sjuksköterskor och rehab. Utbildning av läkare via 

Närhälsan (digitalt) för ssk. Specialistutbildning och poängkurser lämpliga för kommunal 

vård och omsorg är fortsatt prioritet. 

Möjlighet till utveckling och ökad kompetens inom sitt yrkesområde/profession är av 

stort värde både för den enskilde personens utveckling, för arbetsgrupp/team, och 

patienter. 

Att få möjlighet till ny kunskap och kompetens skapar och ger förutsättningar för 

utveckling, god vård och patientsäkerhet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 25 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
social- och omvårdnadsnämnden avseende januari 
år 2023 
SON 2023/18 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad helårsprognos. 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder 

för att nå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för år 2023 efter januari månad. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad helårsprognos. 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för 

att nå en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos januari 2023”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2023-

02-08 
✓ Helårsprognos januari 2023, Social- och omvårdnadsnämnden 

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

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/18 

2023-02-08 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - helårsprognos januari 2023 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos. 

samt 

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

Ärendet 
Helårsprognos för år 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos januari 2023”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2023-

02-08 
✓ Helårsprognos januari 2023, Social- och omvårdnadsnämnden 

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

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. 

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

2023. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter januari 2023 är ett underskott mot 

budget på 9,6 miljoner kronor. 

  

84



Social- och omvårdnadsnämnd, Helårsprognos januari 2023 5(7) 

3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

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

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

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

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

Utfallet för Social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – januari 2023 är 

ett underskott mot budget på 1,8 miljoner kronor. 

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

9,6 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,8 procent av nämndens budgetram för år 

2023. 

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

vårdplatser inom verksamheterna LSS och funktionsnedsättning. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
351,1            

Budgetr

am 
341,5            

Avvikelse 

(mnkr) 
-9,6            

Avvikelse 

(%) 
-2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2023 Budget 2023 

Avvikelse 

mot budget 

2023 

Utfall 2022 

 
2023-01-01 -

 2023-01-31 

2023-01-01 -

 2023-01-31 
 

2022-01-01 -

 2022-01-31 

Verksamhetens intäkter 3 875 4 922 -1 047 3 118 

Verksamhetens kostnader -37 388 -36 613 -775 -31 622 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-33 513 -31 691 -1 822 -28 504 

Budgetram 31 690 31 690 0 29 749 

Nämndens avvikelse -1 823 -1 -1 822 1 245 

Preliminärt utfall efter januari 2023 är ett underskott mot budget på 1,8 miljoner 

kronor. 

Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• Kostnader för externa placeringar kommer att en ökande påverkan på 

resultatet allt efterhand som årets månader summeras. 

• Äldreomsorgens utfall avviker från budget i inledningen av året. Rådande 

intagningsstopp på Solvik äldreboende beräknas leda till att antal platser på 

äldreboende kommer att harmonisera med budget sett över hela år 2023. 

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

period på följande sätt: 

• Avvikelsen för äldreomsorg är ett underskott motsvarande 1,2 miljoner 

kronor. 

• I övrigt mindre avvikelser från budget. 

3.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2023 
Budget 2023 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2022 

Verksamhetens intäkter 59 070 59 070 0 57 976 

Verksamhetens kostnader -410 138 -400 538 -9 600 -388 685 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -351 068 -341 468 -9 600 -330 709 

Budgetram 341 468 341 468 0 322 891 

Nämndens avvikelse -9 600 0 -9 600 -7 818 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

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

av eventuella ytterligare vårdplaceringar behöver hanteras med åtgärder. 
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Åtgärdsplan 

För att nämndens helårsprognos januari 2023 skall motsvara en budget i balans 

behöver åtgärder vidtas. Åtgärderna behöver sammantaget nå en effekt om 9,6 

miljoner kronor under år 2023. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn
os 

(ja/nej

) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

2025 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Äldreomsorg minskning av 

antal platser 

augusti ja    fortsatt 

intagningsstopp på 

Solvik äldreboende 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 26 Information om ej verkställda gynnande beslut 
tredje kvartalet 2022 
SON 2022/103 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 

beslut tredje kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 

beslut tredje kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-02-01 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/103 

2023-02-01 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om ej verkställda gynnande beslut 
tredje kvartalet 2022 
Förslag till beslut 

- Social - och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 
beslut tredje kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

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

Utredning 
Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 

Sex beslut om daglig verksamhet 9 § 10 LSS - Flera personer har väntat mer än ett år. Orsaken är 
resursbrist.  
Det finns en påtaglig risk för vite om kommunen inte kan erbjuda insatsen inom en snar framtid. 
 
Två beslut om bostad med särskild service 9 § 9 LSS- I det ena fallet har IVO begärt ett yttrande 
och en utförlig redogörelse av skälen till dröjsmål samt beslut, utredning och journalanteckningar 
samt en beräkning av kommunens kostnader per månad för den beviljade insatsen med anledning 
av om IVO ska ansöka om utdömande av avgift.  Den andra personen har väntat i 5 månader. 
 
Tre beslut om kontaktperson 9 § 4 LSS – I två ärenden saknas uppdragstagare och i det tredje 
fallet vill den enskilde avvakta på grund av egna hälsoproblem. 
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Sju beslut om särskilt boende 1 kap 4 § SoL, är rapporterade där enskilda fått vänta längre än tre 
månader. Orsaken resursbrist. 

Sex beslut om särskilt boende har även rapporterats som verkställda. 

Ett beslut om kontaktfamilj för barn som inte verkställts inom 3 månader har rapporterats. Beslut 
fattat 2022-07-22 och verkställt 2023-01-01. 

Ett kvarliggande beslut sedan förra rapporteringstillfället om kontaktperson för barn. Beslut fattat 
2022-04-12, har ännu ej verkställts. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-02-01 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 28 Beslut om yttrande till IVO angående tillsyn av 
LSS-boende Siggestorp 
SON 2022/38 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom förvaltningens föreslagna 

tid- och handlingsplan som svar till IVO. 

Sammanfattning av ärendet 
IVO genomför en nationell genomsyn av LSS-boende för vuxna, bostad med särskild service enligt 
9 § 9 LSS. Tillsynen ska bidra till att personer med funktionsnedsättningar inte utsätts för otillåtna 
tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar i sitt boende. Tillsynen är avgränsad till 
gruppbostäder och görs i de gruppbostäder där IVO genom ett strukturerat urval har identifierat 
boende med hög risk för förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar. 
Totalt 90 gruppbostäder i 83 kommuner omfattas av tillsynen som pågår under år 2022 och år 
2023.  

IVO`s tillsyn visat på förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar vid 
gruppbostad Siggestorp i Tidaholm. 

Ärendet föredrogs för social och omvårdnadsnämnden i januari 2023 som ett informationsärende. 
Vid sammanträdet tog nämnden beslut om att förvaltningen ska ta fram en handlingsplan/tidplan 
för de tvångs- och begränsningsåtgärder man funnit på Siggestorp. Handlingsplan är framtagen av 
Linda Olsen, enhetschef för LSS-verksamheten i Tidaholms kommun. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom förvaltningens föreslagna tid- 

och handlingsplan som svar till IVO. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till IVO angående tillsyn på Siggestorps gruppboende”, socialchef 

Åsa Alvner, 2023-02-14 
 Upprättad Handlings- och tidplan till IVO, LSS chef, Linda Olsen, 2023-02-14  
 Tjänsteskrivelse, ”Information om tillsyn IVO, LSS-boende Siggestorp”, socialchef Åsa 

Alvner, 2023-01-17 
 Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2022-12-13 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/38 

2023-02-14 Social- och omvrådnadsnämnden 
Handläggare: Åsa Alvner, socialchef 

Svar till IVO angående tillsyn på Siggestorp 
gruppbostad 
Förslag till beslut 

- Social och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens föreslagna tid- 
och handlingsplan som svar till IVO.  

Ärendet 
IVO genomför en nationell genomsyn av LSS-boende för vuxna, bostad med särskild service enligt 
9 § 9 LSS. Tillsynen ska bidra till att personer med funktionsnedsättningar inte utsätts för otillåtna 
tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar i sitt boende. Tillsynen är avgränsad till 
gruppbostäder och görs i de gruppbostäder där IVO genom ett strukturerat urval har identifierat 
boende med hög risk för förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar. 
Totalt 90 gruppbostäder i 83 kommuner omfattas av tillsynen som pågår under år 2022 och år 
2023.  

IVO`s tillsyn visat på förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar vid 
gruppbostad Siggestorp i Tidaholm. 

Ärendet föredrogs för social och omvårdnadsnämnden i januari 2023 som ett informationsärende. 
Vid sammanträdet tog nämnden beslut om att förvaltningen ska ta fram en handlingsplan/tidplan 
för de tvångs- och begränsningsåtgärder man funnit på Siggestorp. Handlingsplan är framtagen av 
Linda Olsen, enhetschef för LSS-verksamheten i Tidaholms kommun. 

 
Nedanstående brister framkom vid IVO:s granskning och följande 
åtgärder/handlingsplaner har vidtagits.  

IVO bedömer att det förekommer begränsningsåtgärder med larm vid lägenhetsdörrar, som 
vetter in mot gemensamhetsutrymmet i boendet à Dessa larm är bortkopplade och ej i bruk 
sedan 221006.  

 
Nedanstående brister framkom vid IVO:s granskning och följande 
åtgärder/handlingsplaner ska vidtas.  

 
IVO bedömer att det förekommer begränsningsåtgärder med larm vid samtliga altandörrar i 
brukarnas lägenheter. Denna begränsningsåtgärd kommer att kvarstå då verksamhetsansvarig i 
samråd med Socialchef refererar till risken för brukarnas säkerhet då vattendrag finns i direkt 
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anslutning till boendet. Verksamhetsansvarig hänvisar till dennes skyldighet att skydda den enskilde 
från fara. Den enskilde kan dock alltid komma ut från boendet genom att gå ut via den ordinarie 
entrédörren men då med personalen kännedom om att denne gått ut. Dock kommer 
nedanstående åtgärder att genomföras.  

 
Information om dörr larm på altandörrar kommer att ges, enskilt och anpassat till brukarens 
förmåga, till samtliga brukare på boendet och dess ev. ställföreträdare. Samtycke kommer att 
inhämtas från den enskilde och dokumenteras i journal/genomförandeplan, samtycket förnyas 
årligen. Åtgärdas omgående men senast 230301.  

 
Rutin för information och samtycke kring dörr larm (altandörr), vid inflytt till boendet, kommer 
att upprättas. Syftet med dörrlarmets skyddande handling skall framgå tydligt och ges omgående 
vid inflytt till ny brukare. Information om detsamma skall ges till ev ställföreträdare, God 
man/förvaltare. Åtgärdas omgående men senast 230301.  
 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till IVO angående tillsyn på Siggestorps gruppboende”, socialchef 

Åsa Alvner, 2023-02-14 
 Upprättad Handlings- och tidplan till IVO, LSS chef, Linda Olsen, 2023-02-14  
 Tjänsteskrivelse, ”Information om tillsyn IVO, LSS-boende Siggestorp”, socialchef Åsa 

Alvner, 2023-01-17 
 Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2022-12-13 

Sändlista 
Inspektionen för vård och omsorg 
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Åtgärder och handlingsplan för brister vid IVO:s tillsyn på Siggestorp gällande 
tvångs-begränsningsåtgärder:  

 
  
Nedanstående brister framkom vid IVO:s granskning och följande 
åtgärder/handlingsplaner har vidtagits.  
 
• IVO bedömer att det förekommer begränsningsåtgärder med larm vid 

lägenhetsdörrar, som vetter in mot gemensamhetsutrymmet i boendet  Dessa 
larm är bortkopplade och ej i bruk sedan 221006.  

 
Nedanstående brister framkom vid IVO:s granskning och följande 
åtgärder/handlingsplaner ska vidtas.  
 
• IVO bedömer att det förekommer begränsningsåtgärder med larm vid samtliga 

altandörrar i brukarnas lägenheter. Denna begränsningsåtgärd kommer att 
kvarstå då verksamhetsansvarig i samråd med Socialchef refererar till risken för 
brukarnas säkerhet då vattendrag finns i direkt anslutning till boendet. 
Verksamhetsansvarig hänvisar till dennes skyldighet att skydda den enskilde 
från fara. Den enskilde kan dock alltid komma ut från boendet genom att gå ut 
via den ordinarie entrédörren men då med personalen kännedom om att denne 
gått ut. Dock kommer nedanstående åtgärder att genomföras.  
 
 Information om dörr larm på altandörrar kommer att ges, enskilt och 
anpassat till brukarens förmåga, till samtliga brukare på boendet och dess ev. 
ställföreträdare. Samtycke kommer att inhämtas från den enskilde och 
dokumenteras i journal/genomförandeplan, samtycket förnyas årligen. Åtgärdas 
omgående men senast 230301.  
 
 Rutin för information och samtycke kring dörrlarm (altandörr), vid inflytt till 
boendet, kommer att upprättas. Syftet med dörrlarmets skyddande handling 
skall framgå tydligt och ges omgående vid inflytt till ny brukare. Information 
om detsamma skall ges till ev ställföreträdare, God man/förvaltare. Åtgärdas 
omgående men senast 230301.  

 

Ansvarig för att ovanstående åtgärder genomförs, samt att rutiner upprättas är 
verksamhetsansvarig Linda Olsen.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/38 

2023-01-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Åsa Alvner, socialchef 

Information om tillsyn IVO, LSS-boende Siggestorp 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden godkänner informationen och ställer sig bakom 
förvaltningen upprättade tid- och handlingsplan som sänds till IVO senast den 20 januari 
2023. 

Ärendet 
IVO genomför en nationell genomsyn av LSS-boende för vuxna, bostad med särskild service enligt 
9 § 9 LSS. Tillsynen ska bidra till att personer med funktionsnedsättningar inte utsätts för otillåtna 
tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar i sitt boende. Tillsynen är avgränsad till 
gruppbostäder och görs i de gruppbostäder där IVO genom ett strukturerat urval har identifierat 
boende med hög risk för förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar. 
Totalt 90 gruppbostäder i 83 kommuner omfattas av tillsynen som pågår under år 2022 och år 
2023.  

IVO`s tillsyn visat på förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar vid 
gruppbostad Siggestorp i Tidaholm. 

Utredning 
Enligt LSS-lag (1993:387) ska verksamhet främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället för de personer som anges i 1§. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet, med inflytande och medbestämmande över insatser 
som anpassas efter individens behov. När IVO bedömer om en insats är av god kvalité utgår IVO 
från följande punkter: 

• Åtgärden är att stödja, skydda och hjälpa eller aktivera den enskilde  
• Att verksamheten har gjort en individuell bedömning innan åtgärden och först har 

genomfört eller övervägt mindre ingripande åtgärder.  
• Åtgärden får inte vara att kompensera för brister i bemanning eller brister i personalens  

kompetens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är lämpliga för sitt ändamål. 
Det behöver också finnas ett löpande och levande arbete kring alla begränsningsåtgärder 
och verksamheten behöver fortsätta att utvärdera effekten av de åtgärder som används. 
Begränsande åtgärder kan vara godtagbara utan enskildes reella samtycke, om 
verksamheten noggrant har försökt att fastställa att åtgärden inte sker mot den enskildes 
milja, att personalen har god kännedom om den enskilde samt att kriterier ovan för 
kvaliteten av insatsen är uppfyllda. Verksamheten måste då ständigt utvärdera de åtgärder 
de använder samt dokumentera dessa. 
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Nedanstående brister framkom vid IVOs granskning: 
 

1. IVO bedömer att det förekommer begränsningsåtgärder med larm vid lägenhetsdörrar 
och påtalar att det inte föregåtts av samtycke och att det saknas en individuell bedömning 
för behov av larm för varje brukare. Denna brist har verksamheten förbättrat sedan 
granskningen genomfördes. 

2. IVO bedömer att sänggrind skulle kunna innebära en otillåten begränsningsåtgärd men 
utifrån personens behov, situation och diagnos, godkänns sänggrinden.  

3. IVO påtalar att skyddande handskar samt brickbord är för att skydda, stödja och hjälpa 
den enskilde och ses därav inte som tvångs- eller skyddsåtgärd.  

4. IVO konstaterar att den e-tillsyn (kamera) inte används med samtycke. IVO bedömer 
dock att kamerans användning kan kopplas till att skydda personen då personal snabbt kan 
uppmärksamma förändrad situation.  

IVO begär med stöd av lag LSS (1993:387) att nämnden redovisar sin inställning till de bister som 
IVO konstaterat senast 20 januari 2023. Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder 
som nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna samt 
åtgärderna för enskilda brukare i verksamheten samt uppgift om om när åtgärden genomfördes 
eller kommer att genomföras.  

Förvaltningen kommer upprätta en handlingsplan och tidsplan med de åtgärder som genomförts 
och de som planeras genomföras, Uppgifterna kommer att redovisas till IVO. Flertalet av bristerna 
är åtgärdade och andra är påbörjade. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om tillsyn IVO, LSS-boende Siggestorp”, socialchef Åsa 

Alvner, 2023-01-17 
 Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2022-12-13 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 29 Beslut om godkännande av förstudie - Nya 
gruppboenden LSS 
SON 2022/221 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o Godkänna upprättad förstudie nya gruppboenden LSS, 
o Överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen, 
o Föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras om 

byggnation av två gruppbostäder 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie till nya LSS gruppboende i 
Tidaholms kommun. 

Tidaholms kommun bedriver stödboende och gruppboende inom LSS. År 2023 finns det i 
kommunen tre stödboende med 24 platser samt tre gruppbostäder med 18 platser. Förutom 
boende i egen regi köps fyra platser på gruppbostäder av externa aktörer. Därutöver finns det 
beslut om boende som inte har kunnat verkställas. Då behovet av platser på LSS boende ökar 
samtidigt som platser inte kan erbjudas i hemkommunen innebär det att antal platser som köps 
externt ökar, vilket innebär högre kostnader samt försvårar för de som är i behov av en LSS-
bostad och gärna vill bo på hemorten. 

År 2023 har 50 personer i kommunen beviljats boende på LSS-boende, av dem bor 44 personer i 
Tidaholm. Antal beslut om LSS-boende bedöms år 2030 vara 63 beslut och år 2034 68 beslut. 

För att verkställa beslut och kunna erbjuda boende på hemorten behöver verksamheten två nya 
gruppboenden; ett nytt gruppboende år 2024 samt ett nytt gruppboende år 2025. Förvaltningens 
bedömning är att det kommer att finnas behov av ytterligare en gruppbostad år 2030. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 

o Godkänna upprättad förstudie nya gruppboenden LSS, 
o Överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen, 
o Föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras om 

byggnation av två gruppbostäder 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie nya gruppboenden LSS”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2023-02-08 
✓ Förstudierapport inför projektering av nya gruppboenden LSS 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/221 

2023-02-08 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Förstudie nya gruppboenden LSS 
Förslag till beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att: 
o Godkänna upprättad förstudie nya gruppboenden LSS, 
o Överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen, 
o Föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras om 

byggnation av två gruppbostäder 

Ärendet 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie till nya LSS gruppboende i 
Tidaholms kommun. 

Utredning 
Tidaholms kommun bedriver stödboende och gruppboende inom LSS. År 2023 finns det i 
kommunen tre stödboende med 24 platser samt tre gruppbostäder med 18 platser. Förutom 
boende i egen regi köps fyra platser på gruppbostäder av externa aktörer. Därutöver finns det 
beslut om boende som inte har kunnat verkställas. Då behovet av platser på LSS boende ökar 
samtidigt som platser inte kan erbjudas i hemkommunen innebär det att antal platser som köps 
externt ökar, vilket innebär högre kostnader samt försvårar för de som är i behov av en LSS-
bostad och gärna vill bo på hemorten. 

År 2023 har 50 personer i kommunen beviljats boende på LSS-boende, av dem bor 44 personer i 
Tidaholm. Antal beslut om LSS-boende bedöms år 2030 vara 63 beslut och år 2034 68 beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
För att verkställa beslut och kunna erbjuda boende på hemorten behöver verksamheten två nya 
gruppboenden; ett nytt gruppboende år 2024 samt ett nytt gruppboende år 2025. Förvaltningens 
bedömning är att det kommer att finnas behov av ytterligare en gruppbostad år 2030. 
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Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie nya gruppboenden LSS”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2023-02-08 
✓ Förstudierapport inför projektering av nya gruppboenden LSS 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 

110



 

 

  

Social- och omvårdnadsnämnden 

Ärendenummer: SON 2022/221 

Upprättad: 2022-10-18 

Senast reviderad: 2023-02-02 

Förstudierapport inför projektering 

av nya gruppboenden LSS 

111



Ansvarig för dokumentet: Socialchef 

Beställare av förstudien: Social- och omvårdnadsnämnden 

Foto: Arkivbild 

Bakgrund ....................................................................................................................................................................3 

Förstudiens uppdrag och avgränsningar .............................................................................................................3 

Nulägesanalys ............................................................................................................................................................3 

Omvärldsbevakning ........................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Konsekvensanalys ....................................................................................................................................................5 

Alternativa lösningar ...............................................................................................................................................5 

Rekommenderad lösning .......................................................................................................................................5 

Förväntad effekt ...................................................................................................................................................7 

Projektets mål ......................................................................................................................................................7 

Avgränsningar .......................................................................................................................................................8 

Beröringspunkter och beroenden till andra projekt, arbeten och tillgångar ... Fel! Bokmärket är 

inte definierat. 

Intressenter ..........................................................................................................................................................8 

Omfattning i tid ...................................................................................................................................................8 

Totalkostnadskalkyl ............................................................................................................................................8 

Förslag på interna mottagare............................................................................................................................8 

Förslag på utvärdering av effektmål ................................................................................................................8 

 

  

112



Bakgrund 
Tidaholms kommun bedriver stödboende och gruppboende inom LSS. År 2023 finns det i kommunen 

tre stödboende med 24 platser samt tre gruppbostäder med 18 platser. Förutom boende i egen regi 

köps fyra platser på gruppbostäder av externa aktörer. Därutöver finns det beslut om boende som 

inte har kunnat verkställas. Då behovet av platser på LSS boende ökar samtidigt som platser inte kan 

erbjudas i hemkommunen innebär det att antal platser som köps externt ökar, vilket innebär högre 

kostnader samt försvårar för de som är i behov av en LSS-bostad och gärna vill bo på hemorten. 

Tidaholms kommun öppnade ett nytt LSS-boende år 2020. Där är nu alla lägenheter uthyrda. 

Efterfrågan på LSS-boende har fortsatt att öka och svårigheten att kunna erbjuda boenden har 

framförts till nämnden som gett förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för nya gruppboenden i 

Tidaholms kommun. 

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie till nya LSS gruppboende i 

Tidaholms kommun. 

Förstudien skall täcka in det samlade behovet av gruppboendeplatser inom LSS som förvaltningen ser 

inom målgruppen. Såväl barn- och unga samt äldres behov av gruppboende skall ingå i förstudien. 

Nulägesanalys 
Förvaltningen har kartlagt behovet av boende LSS i kommunen från år 2019 till 2034. År 2023 har 50 

personer i kommunen beviljats boende på LSS-boende, av dem bor 44 personer i Tidaholm. Fyra 

personer bor på LSS-boende som köps av extern aktör. Två personer väntar på att deras beslut ska 

verkställas. Antal beslut om LSS-boende bedöms år 2030 vara 63 st och år 2034 68 st. 

 

Antal beslut om LSS-boende i Tidaholm år 2019-2034: 

 

 

Gruppboende 

I nuläget finns tre gruppboenden för LSS i Tidaholms kommun med totalt 18 platser. Samtliga platser 

är belagda. Kommunen köper dessutom boendeplatser externt. 

I nuläget köps fyra externa placeringar på gruppboende enligt LSS. För två av de externa 

placeringarna bedöms behoven inte kunna tillgodoses på hemmaplan. För två av de externa 

placeringarna bedöms behoven kunna tillgodoses i hemkommunen om det finns fler platser. 

Det finns två beslut om gruppboende LSS som inte är verkställda. 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

39 45 45 49 50 54 56 58 59 60 60 63 64 66 67 68
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Antal beslut om gruppboende LSS i Tidaholm år 2019-2034: 

årtal; antal boende i egen regi; antal externt köpta platser; antal ej verkställda beslut 

 

I tabellen ovan visas ett scenario där antal gruppboende utökas i kommunen i enlighet med 

förstudiens rekommendation. Antal platser i egen regi utökats med tre st nya gruppbostäder; år 

2024, år 2025 och år 2030. Totalt 18 st nya lägenheter. 

 

Alternativet till att utöka antal platser på gruppbostäder i egen regi är att fler platser istället köps av 

externa aktörer: 

årtal; antal boende i egen regi; antal externt köpta platser; antal ej verkställda beslut 

 

I tabellen ovan byggs inga ytterligare gruppbostäder i kommunen. I ett sådant scenario kommer 

kommunen inom tio år att köpa samma antal platser externt som kommen driver i egen regi. Av 

ekonomiska och kvalitativa skäl bör detta scenario undvikas. Antal platser som köps externt bör 

begränsas till så få som möjligt. 

 

Stödboende 

I nuläget finns tre stödboenden för LSS i Tidaholms kommun med totalt 24 platser. Samtliga är 

belagda. Flera av de som idag bor i stödboende LSS har behov av att flytta till ett LSS gruppboende. 

Behovet av stödboende beräknas öka. Det frigörs platser på stödboende vid utökning av antal platser 

på gruppboende, men behovsanalysen visar att antal platser på stödboende också behöver utökas. 

 

Antal beslut om stödboende LSS i Tidaholm år 2019-2034: 

 

 

För att kunna tillgodose behovet av stödboende behöver utökning av stödboendeorganisationen 

påbörjas år 2024. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

12 18 18 18 18 24 29 30 30 30 30 32 33 33 33 33

2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2 2 2 4 4 8 13 14 14 14 14 16 17 17 17 17

0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

25 25 25 25 26 28 25 26 27 28 28 29 29 31 32 33
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Förvaltningen har en god uppfattning om vilka personer som bedöms kunna ansöka om och beviljas 

bostad enligt LSS. Om den enskildes behov kommer att vara stödboende eller gruppbostad är dock 

svårt att förutse med tio års framförhållning. 

För att verkställa beslut och kunna erbjuda boende på hemorten behöver verksamheten två nya 

gruppboenden; ett nytt gruppboende år 2024 samt ett nytt gruppboende år 2025. 

Förvaltningens bedömning är att det kommer att finnas behov av ytterligare en gruppbostad år 2030. 

Behovsanalysen behöver uppdateras årligen för att i god tid kunna fatta beslut om projektering. 

 

Konsekvensanalys 
Om inte nya platser för boende LSS etableras i harmoni med antal fattade beslut om boende kan det 

leda till negativa konsekvenser för kommunen och för de personer som är i behov av boende enligt 

LSS samt för anhöriga. 

- Ökat antal platser behöver köpas externt. Att köpa platser externt innebär högre kostnad 

per plats. Kostnaden för att driva ett gruppboende i egen regi med sex platser kan jämföras 

med kostnaden för att köpa två-tre platser av extern aktör. 

- Fler personer med beslut om boende får vänta länge på att beslutet verkställs. Lång väntetid 

kan vara jobbigt för sökande och anhöriga. Dröjsmål med verkställighet av beslut kan också 

leda till kritik från inspektionen för vård och omsorg (IVO) med efterföljande vite. 

- De som önskar boende på hemorten kommer inte att kunna erbjudas det. 

- Fler ungdomar tvingas bo kvar hemma längre än vad de önskar. 

Alternativa lösningar 
Alternativet till att bygga LSS-boende är att köpa externa placeringar. 

Rekommenderad lösning 
Förvaltningens rekomendation är att inleda projektering av två nya gruppboenden i Tidaholms tätort. 

Gruppboende enligt LSS bör inte ligga i direkt anslutning till annat boende för LSS eller annan 

institution. Ett gruppboende enligt LSS bör inte ha fler än sex platser. Gruppboende bör vara placerat 

i eller i anslutning till befintligt bostadsområde. Placering centralt i tätorten minskar behovet av 

transporter med fordon. 

Om boende förläggs utanför tätort eller en bit ifrån centrum tillkommer behov av handikappanpassad 

buss på boendet. 

Förvaltningen har i samråd med samhällsbyggnadsförvalningen tagit fram olika förslag på placering av 

nya gruppboenden i Tidaholms tätort. Föreslagna platser bedöms av verksamheten vara lämpliga för 

nybyggnation av gruppboende LSS. Tomterna är belägna i eller i nära anslutning till nya eller 

etablerade bostadsområden. Förslagen gränsar inte till annat LSS-boende eller äldreboende. 
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Hägne 

Centralt belägen tomt innanför ringleden. Längs med tomten finns den gamla banvallen som nu är 

cykelväg in mot centrum. Angränsande grönområde finns samt etablerad kringliggande bebyggelse. 

Närhet till andra arbetsplatser som är bemannade nattetid (brandstation) ger ökad trygghet för 

personal. 

- Del av Innerstaden 3:1, samt 

- Del av Hägne 1:1 

 

 

 

Vråbolet 

Byggklar yta som i norr gränsar till villaområde och i söder till kyrkan. Tomten nås från 

Källtorpsvägen alternativt infart från Fröjeredsvägen. Det grönområde som ytan består av idag är 

stort och behöver inte i sin helhet tas i anspråk, det skulle finnas plats kvar för träd och grönyta kring 

ett nytt gruppboende. 

- Del av Vråbolet 1:39 

  

 

Rosenberg 

Nya bostadsområdet Rosenberg. På området finns två alternativa ytor föreslagna nära infarten till 

området. För att rymma ett gruppboende LSS behöver två fastigheter tas i anspråk. Båda förslagen 

ligger längs Ljungsvägen. 

- Granriset 11, samt Granriset 12 
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Ett förslag gränsar direkt mot skogen i söder. 

- Granriset 8, samt Granriset 9 

  

 

Förvaltningen föreslår att tomten i Hägne blir den första tomten för etablering av ny gruppbostad. 

Med ett lugnt, centralt läge bedömer förvaltningen att det skulle vara ett mycket attraktivt alternativ 

för boende och arbetsplats. 

På tio års sikt kan såväl tomten på Hägne, Vråbolet samt den ena av tomterna på Rosenberg behöva 

tas i anspråk. 

Förväntad effekt 

Förväntad effekt av projektet är att antal platser på boende LSS kommer att harmonisera med antal 

beslut om boende LSS i Tidaholm under den kommande tio-års perioden. 

Kvaliteten inom boendeverksamheten kommer att vara hög under perioden med goda möjligheter till 

att kunna bo på hemorten. 

Kommunens kostnader för boende LSS kommer att vara betydligt lägre jämfört med alternativet att 

köpa plater från externa aktörer. 

Projektets mål 

Projektets mål är att: 

Från år 2024 och år 2025 kunna erbjuda boende LSS till de som väntar på boende.  

Att kunna erbjuda plats på gruppbostad till de som idag önskar byta från stödboende till 

gruppboende. 

Att sänka kostnaderna för boende LSS. 
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Avgränsningar 

Projektet har inte till uppgift att lösa andra lokalbehov inom LSS verksamhet såsom; stödboende, 

korttidsboende eller daglig verksamhet. 

Behovet av stödboende har ändå belysts i förstudien eftersom det finns behov av båda och en del 

personer som idag bor på stödboende har behov av att flytta till en gruppbostad. 

Intressenter 

Social- och omvårdnadsnämnden; ansvar drift av verksamheten när nya gruppboenden färdigställts. 

Samhällsbyggnadsnämnden: ansvarar för projektering, upphandling, projektledning vid byggnation samt 

drift av fastigheterna. 

Omfattning i tid 

Förstudie, projektering och upphandling av två st gruppboenden kan ske under år 2023. Byggnation 

av gruppboende 1 kan färdigställas under år 2024. Byggnation av gruppboende 2 kan färdigställas år 

2025. 

Totalkostnadskalkyl 

Projektbudget som behövs för att genomföra projeket 

Totalt investeringsbelopp för ett gruppboende med 6 platser samt personalutrymmen är uppskattad 

till 15-20 miljoner kronor. Uppskattningen inkluderar kostnader för projektering och mark. 

Resultatets påverkan på framtida driftskostnader 

Driftskostnad för en plats på gruppboende kan variera beroende på de boendes olika vårdbehov. 

Beräkningarna baseras på genomsnittlig kostnad per plats år 2022. 

Kostnad per plats gruppboende i egen regi: 990 000 kr/år 

Kostnad per plats gruppboende LSS vid köp av plats av extern utförare: 2 780 000 kr/år 

Om antal platser som köps av externa aktörer är fler än 2st uppstår ett ekonomiskt incitament att 

utöka verksamheten i egen regi med ett nytt gruppboende. 

Förslag på interna mottagare 

Kommunen bör ansvara för såväl fastigheten som verksamheten. Fastigheterna föreslås ägas av 

kommunen och hyras ut till verksamhetsnämnden via Samhällsbyggnadsnämndens internhyresenhet. 

Förslag på utvärdering av effektmål 

Behovet av boende LSS följs kontinuerligt. LSS boendeverksamhet följs upp varje månad med rapport 

till nämnden som en del av ekonomisk månadsuppföljning. 

118



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 30 Information om upphandling av 
verksamhetskoordinator 
SON 2023/30 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört en upphandling tillsammans med upphandlingsenheten i Skövde 
kommun. Fyra anbud från tre företag har inkommit enligt följande: 

1. Care On Demand Sociala Tjänster AB, 556993-0075 
2. Public People AB, 559207-2101 (2 st) 
3. Sandgrundet Konsult AB, 556319-0939 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om tilldelning i upphandling av verksamhetskoordinator med 

kompetens inom äldreomsorg och särskilt boende”, socialchef Åsa Alvner 
 Tilldelningsbeslut, daterat 2023-01-31 
 Upphandlingsdokument, daterat 2022-11-25 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Upphandlingsenheten Skövde kommun 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/30 

2023-01-31 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Åsa Alvner, socialchef 

Beslut om tilldelning i upphandling av 
verksamhetskoordinator med kompetens inom 
äldreomsorg och särskilt boende. 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Förvaltningen har genomfört en upphandling tillsammans med upphandlingsenheten i Skövde 
kommun. Fyra anbud från tre företag har inkommit enligt följande: 

1. Care On Demand Sociala Tjänster AB, 556993-0075 
2. Public People AB, 559207-2101 (2 st) 
3. Sandgrundet Konsult AB, 556319-0939 

Tilldelning baseras på en utvärdering utifrån beslutsunderlag i som inkluderats i upphandling. 
Redovisning av genomförd anbudsutvärdering i enlighet med beslutsunderlag finns i 
”Tilldelningsbeslut och tilldelningsmeddelande 20230131”. Förvaltningen har efter utvärdering 
tilldelat uppdraget till Sandegrundet Konsult AB (556319-0939). 

Barnrättsbedömning 
Ärendet påverkas inte direkt beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om tilldelning i upphandling av verksamhetskoordinator med 

kompetens inom äldreomsorg och särskilt boende”, socialchef Åsa Alvner 
 Tilldelningsbeslut, daterat 2023-01-31 
 Upphandlingsdokument, daterat 2022-11-25 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Upphandlingsenheten Skövde kommun 
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UPPHANDLINGSDOKUMENT 
 
 
 
 

Upphandlingen avser:                           Verksamhetskoordinator med kompetens inom   
                                                          äldreomsorg och särskilt boende  
 
Beställare: Tidaholms kommun 

 
 

Upphandlingsförfarande: Enstegsförfarande enligt 19 kap. LOU 

Sista anbudsdag: 2022-12-19 
 
 

Anbudets giltighetstid: 

 

 

 

 

 

2023-03-01, såvida inte annat överenskoms under 
upphandlingstiden 
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1 Information 
 

1.1 Bakgrund 
 
Tidaholm är en västsvensk kommun med 12 800 invånare som präglas av engagemang 
och aktivitet.  
Arbetsgivaren Tidaholms kommun har cirka 1700 anställda utspridda på verksamheter 
runtom i kommunen. Social och omvårdnadsförvaltningen har cirka 550 
tillsvidareanställda. Kommunen driver idag fyra särskilda boenden. En förstudie 
avseende nuläge och framtiden för dessa boenden har färdigställts under 2022. 
Kommunfullmäktige har beslutat att en fördjupad förstudie ska genomföras, och att det 
förslag som fullmäktige godkänner ska detaljprojekteras för att möjliggöra en eller flera 
totalentreprenader omfattande ny- och/eller ombyggnader.  
 
Fas 1, förstudien, fas 2, detaljprojekteringen, och fas 3, byggentreprenaden, upphandlas 
särskilt som ett enda partneringprojekt. Partner kommer preliminärt att kontrakteras i 
månadsskiftet januari-februari 2023.  
 
Vi söker med anledning av detta en konsult som kan utgöra en viktig ”spindel i nätet”, 
och därvid kan inta en central roll, framförallt under fas 1 och 2. Det handlar dels om 
övergripande projektledning utifrån beställarens perspektiv och dels om att tillgodose 
verksamhetens behov såväl i planeringen av vad som skall bygga som vid hantering av 
temporära lokallösningar etc. Det krävs därför en konsult som besitter såväl god 
äldreomsorgskompetens som erfarenhet av liknande förändringsarbeten och effektiv 
men lyhörd ledarskapsförmåga.    
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Bakgrund i övrigt, se  
Bilaga 1 Organisation för fas 1   daterad 2022-11-22 
Bilaga 2 Förstudierapport    daterad 2022-05-04 
Bilaga 3 Beslut KF § 111/2022    daterat 2022-10-31 
 
 

1.2 Helt eller delat anbud 
Beställaren avser att anta en leverantör.  

1.3 Upplysningar/kontaktpersoner 
 
Verksamhetsfrågor: 
Åsa Alvner, 0502-606401, asa.alvner@tidaholm.se 
 
I övrigt: se punkten 3.3. nedan. 
 

2 Krav på tjänsten  

2.1 Uppdragets närmare innebörd och krav  
 
Målsättningen är att konsulten ska huvudprojektleda fas 1, och koordinera även de 
frågor som påverkas men ligger utanför de byggtekniska delarna, exempelvis temporära 
lösningar för brukare och personal. Det kan även bli fråga om andra typer av   
lokallösningar inom nämndens ansvarsområde och därtill knutna frågor.  
 
Detta innebär bl.a. följande: 
 

• Huvudprojektleda fas 1, enligt bilaga 1, med möjlighet till en liknande roll i fas 
2 och eventuellt även fas 3. 

• Svara för att verksamhetens behov fångas upp och inkluderas i projektet.   
• Säkerställa att målsättningen med en fullständig plan för hur äldreomsorgens 

lokaler och verksamheter bäst ska utformas utifrån ett långsiktig perspektiv och 
med kvalitetssäkrad verksamhet som kan möta behoven i framtidens 
äldreomsorg kan uppnås. 

• Ansvara för genomförande - delprojekt där hela den slutliga processen skall 
beskrivas och bedömas hur den genomförs. 

• Vid samtliga uppdrag bevaka och inkludera tillämpliga lagar och regler som styr 
och påverkar kommunens ansvar och uppdrag inom berört område. 

• Säkerställa projektets fokus på modern arbetsmiljö anpassad utifrån vårdbehov 
och attraktiv arbetsplats som underlättar kommande rekrytering av personal. 

• Utröna potentialer såsom välfärdsteknik, digitalisering, potentiella 
synergieffekter, övriga samhällseffekter för en kvalitetssäkrad verksamhet i 
framtidens äldreomsorg. 
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Preliminär tidsplan för hela projektet: 
 
Upphandling av partneringentreprenör  
och projektledare    dec 2022 - jan 2023 
 
Fas 1                      slutet av jan – mitten av  mars 2023 
 
Fas 2                                  april-mitten av augusti 2023 
 
Fas 3                           sep 2023 - april 2025 
  
 
 
Köparen uppskattar behovet av verksamhetskoordinatorns insats till: 
 
Fas 1  100%     av en heltid 
Fas 2  50-75%  av en heltid   
Fas3   30-50 % av en heltid 
 
Dessa uppgifter lämnas utan förbindelse från kommunens sida. Leverantören förbinder 
sig dock att till fullo tillhandahålla erforderliga tjänster. 
 
Kommunen avser att teckna ett ettårigt ramavtal som kan förlängas med 1+1+1 år.  
Preliminär tidpunkt för avtalsstart 2023-02-01. 
 
Takvolymen för ramavtalet under avtalstiden inkl.förlängningar uppgår till 2,2 MSEK.    
 
 
 

Vi utvärderar på 
 

      1. Timpris (i vilket allt utom mervärdesskatt ska ingå).  
 
2. Lämplighetsbedömning efter föregående intervju inkl. föredragning av CV för 
offererad koordinator. 
 
3. Referenspoäng för offererad koordinator. 

 
Dessa uppgifter kommer att vägas samman för att få fram anbud med bästa 
förhållandet mellan pris och kvalitet.  
 
För närmare beskrivning av hur utvärderingen kommer att göras se avsnitt 4.  
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3 Administrativa föreskrifter 

3.1 Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs i ett enstegsförfarande enligt 19 kap. LOU. 
 

3.2 Anbudsadress 

Anbudet lämnas elektroniskt via www.tendsign.com. 

Anbudet ska lämnas i digitalt anbudsformulär. 

Vi tar inte emot anbudet i annan form! 

Vänligen kontrollera att det av anbudet framgår att samtliga krav i kravspecifikationen  
är uppfyllda! Möjligheten till kompletteringar i efterhand är mycket begränsad. Anbud 
som inte innehåller begärd dokumentation eller i övrigt inte följer anbudsunderlaget 
riskerar därför att förkastas. 
 

3.3 Frågor och kompletteringar till förfrågningsunderlag 
Frågor ska ställas i första hand genom www.tendsign.com. Svar lämnas genom 
www.tendsign.com för att säkerställa att samtliga där registrerade leverantörer får 
samma information. 
 
Leverantören kan endast åberopa de svar på frågor och kompletteringar som Köparens 
kontaktperson gjort skriftligt. Endast skriftliga svar är bindande. 
 
Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor till 
Kommunen eller av någon annan anledning, kommer skriftliga svar eller 
kompletteringar att sändas till kända leverantörer med den e-postadress som registrerats 
vid förfrågningsunderlagshämtningen genom www.tendsign.com. 
 
Leverantörer som inte hämtat förfrågningsunderlaget direkt från www.tendsign.com 
måste själv kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar har distribuerats. 

3.4 Tilldelningsbeslut 
När tilldelningsbeslut i upphandlingen fattats skickas upplysningar till varje 
anbudsgivare om beslutet och skälen för detta. Anbudsgivare är bunden av sitt anbud 
även när anbudsgivare fått upplysningarna i tilldelningsbeslutet samt vid eventuell 
överprövning. 

3.5 Sekretess 
Leverantör som vill skydda uppgifter i anbudet ska i anbudet tydligt ange vilka 
uppgifter hen vill skydda och vilken skada hen skulle lida om uppgifterna röjs. 
Kommunen lämnar inget förhandsbesked huruvida uppgifter kommer att 
sekretessbeläggas. 

4 Bedömning av anbud 
Anbudet kommer att bedömas i tre steg enligt följande: 
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• Uteslutning/kvalificering (krav på det företag som vill bli leverantör). 
• Prövning (krav på den tjänst som företaget erbjuder). 
• Utvärdering (bedömning utifrån uppställda kriterier av hur förmånlig den 

erbjudna tjänsten är jämfört med andra anbud). 
 
Anbud måste klara kraven i steg 1 för att gå vidare till steg 2 osv. Anbud med bästa 
förhållandet mellan pris och kvalitet kommer att antas.  
 
Observera följande: kommunen kan vid utvärderingsarbetet komma att tillämpa 
reglerna om begränsad kontroll. Detta innebär att en fullständig prövning av anbudet, 
såsom intervju, referenstagning och kontroll av ekonomisk stabilitet, endast sker för den 
eller de anbud som är mest konkurrenskraftig/-a.  

4.1 Kvalificering – steg 1 (krav på företaget) 
Här ställs krav på anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning samt teknisk 
förmåga och kapacitet för att klara leveransen. Anbudsgivare som inte uppfyller detta 
krav kommer inte att utvärderas! 

4.1.1 Finansiell och ekonomisk ställning 
 
Anbudsgivare kommer att uteslutas om någon av omständigheterna i 
19 kap. 18 § LOU föreligger.  
 
Anbudsgivare ska ha tillräckligt stabil ekonomi för att kontraktet skall kunna fullgöras. 
För det fall så befinns påkallat kommer beställaren att ta kreditupplysning via 
Creditsafe. Anbudsgivare förutsätts då ha minst ranking 40 enligt Creditsafe.  
 
Om anbudsgivare har sämre ranking än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för 
anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning 
som motsvarar ställt krav. Vid lägre ranking än 40 kommer den upphandlande enheten 
att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav 
och inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan 
anses ha god finansiell och ekonomisk ställning.  
 
Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte 
kan hämtas via Creditsafe kommer den upphandlande enheten att begära likvärdiga 
intyg från anbudsgivaren. 
 
Köparen samarbetar med skattemyndigheten och inhämtar erforderliga uppgifter om 
bl.a. skatter och sociala avgifter. 
 
Köparen får förkasta anbud om anbudsgivare: 
 
- inte fullgjort sina åligganden avseende skatter och sociala avgifter.  
 
Utländska anbudsgivare bifogar motsvarande dokumentation som intyg på att 
föreskrivna registreringar och betalningar fullgjorts i hemlandet. 
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4.1.2 Teknisk förmåga 
Anbudsgivaren skall ha resurser och förmåga att utföra efterfrågat uppdrag. Dessa 
begrepp omfattar dels tillgängliga resurser, och dels erforderlig kompetens.  
 
Offererad projektledare ska ha den erfarenhet och kompetens som erfordras för att 
utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt. 
 
Kravet på teknisk förmåga och kapacitet utgörs av mångårig erfarenhet området vård 
och omsorg (exempelvis som verksamhetschef, förvaltningschef eller 
verksahetsutvecklare eller motsvarande), där man därtill måste ha haft en ledande 
position under minst ett mera omfattande förändringsprojekt. Att tillräcklig erfarenhet i 
denna del finns ska framgå av bilaga CV, se anbudsformuläret. 
 
Observera att uppgifter som går utöver de som vi söker inte påverkar 
upphandlingsprocessen! 
 

4.2 Prövning – steg 2 (krav på vara eller tjänst) 
De anbudsgivare som blivit godkända i steg 1 går vidare till prövningsfasen. 
Prövning kommer att ske av samtliga skallkrav i förfrågningsunderlaget. 
 

4.3 Utvärdering – steg 3 
De anbudsgivare som blivit godkända i steg 1 och steg 2 går vidare till utvärderings-
fasen där utvärdering sker för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
 
Pris skall anges per timme. Pris ska anges i SEK exklusive moms och inkludera 
samtliga kostnader för uppdraget såsom t ex resor (både reskostnader och ev. 
tidsspillan) och utlägg. Inga övriga kostnader accepteras, se dock ventilen i avsnitt 5.3. 
tredje stycket nedan! Timpriset ska ligga fast under den inledande avtalsperioden, men 
får indexeringsjusteras vid eventuell. förlängning.  
 
För att utvärdera kvaliteten och få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
kommer beställaren - enkom för själva utvärderingen - att justera anbudspriset på 
följande sätt: 
 
Från anbudspriset detta dras den summa som respektive anbudsgivare uppnår vid 
beställarens värdering av erbjuden kvalitet. Maximalt kan anbudsgivare erhålla 20 
poäng vid beställarens bedömning av intervju inkl. föredragning av CV, och maximalt 
10 poäng för referensernas bedömning av kvalitet i form av genomförandeförmåga och 
tidhållning, sammantaget maximalt 30 poäng i enlighet med vad som framgår nedan.  
 
Varje uppnådd kvalitetspoäng för beställarens bedömning av anbudsgivares kvalitet 
innebär att anbudsgivarens anbudspris fiktivt sänks med 40 kr.  
 
 
För det fall anbudspriset skulle uppgå till 800 kr och anbudsgivaren därtill skulle erhålla 
10 poäng för intervjun och 5 poäng för referenser så blir det justerade anbudspriset 800 
– (15x40) =  200  kr. 
 

127



Om en annan anbudsgivare skulle offerera ett anbudspris uppgående till 1 100 kr och 
denne skulle erhålla 17 poäng för intervju och 8 poäng för referenser så blir det 
justerade anbudspriset 1 100 – (25x40) = 100 kr.  
 
 
Den anbudsgivare som efter denna mervärdesjustering och summering får lägst pris 
bedöms erbjuda det för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och kommer 
därför att antas. Skulle mer än en anbudsgivare få lägst justerat anbudspris kommer den 
anbudsgivare som får högst kvalitetspoäng att antas.  
 
(Observera att det justerade anbudspriset inte påverkar vinnande leverantörs rätt till 
ersättning; vinnande leverantör har för utfört arbete rätt att debitera det timpris som 
offererats i anbudet). 
 

4.3.1 Utvärdering av kvalitet via referenser och via intervju 
En referens ska lämnas från projekt där offererad projektledare har haft  en jämförbar 
roll med vad som efterfrågas i denna upphandling. I anbudet skall anbudsgivaren 
beskriva projektets omfattning, karaktär, referensorganisationens namn, samt referent 
med kontaktuppgifter. Referenserna skall avse uppdrag som är jämförbara (inte 
nödvändigtvis identiska) med aktuella uppdrag och vara avslutade. Referent kommer att 
kontaktas via teams eller via telefon. Det är viktigt att referenten har haft en tillräckligt 
god insyn under projektet. 
 
 
Med ledning av referentens uppgifter poängsätts koordinatorn utifrån bedömningar på 
en skala 1-10.  
 

• För att erhålla betyget 10 poäng krävs i referensfallet att koordinatorn skött 
referensuppdraget på ett sådant sätt att synpunkter eller frågetecken från 
referentens sida överhuvudtaget inte uppstått. 

• För att erhålla betyg inom spannet 7-9 poäng kräver att beställaren varit mer 
nöjd än vad denne kunnat förvänta sig. 

• För att erhålla betyget 6 poäng krävs att koordinatorn agerat på det sätt man 
kunnat förvänta sig, alltså med en viss grad av belåtenhet. 

• För att erhålla betyget 5 poäng krävs att koordinatorn bedöms som klart 
godkänd 

 
Observera: Resultat inom spannet 1-4 poäng beaktas inte vid utvärderingen. För det fall 
anbudsgivare skulle få lägre betyg än 5 i denna del kommer denna att uteslutas med 
motiveringen att skallkravet tillräcklig kompetens för att fullgöra uppdraget inte kan 
antas vara uppfyllt. 
 
 
Motsvarande bedömning kommer att genomföras efter en intervju med föredragning av 
CV där offererad projektledare måste inställa sig personligen på anvisad plats i 
Tidaholm. Preliminärt kommer intervjuer att genomföras i början av januari 2023. 
Ersättning för inställelsen utgår ej. Notera dock att vid intervjun kommer skalan 1-20 att 
användas. Poängbedömningen ovan används, dock kommer poängen att dubbleras. 
Även 19, 17, 15 etc poäng kan dock komma att delas ut. 
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Ett samlat betyg för respektive del kommer att sättas, och de båda delarna kommer att 
adderas. Den samlade poängsumman ligger till grund för mervärdesjusteringen.  
 
Det som kommer att bedömas såväl utifrån referensbetyg som efter intervju är bl.a: 
 
 
-Upplevd kännedom om kunskap om och förståelse för regelverk, verksamhetens 
förutsättningar, politiska processer etc. 
 
-Upplevd förmåga att vara drivande i projekt  
 
-Upplevd samarbetsförmåga 
 
-Upplevd kommunikationsförmåga  
 
 
 

5 Kommersiella villkor 
 
5.1 Avtalsperiod 
Avtalstiden är ett (1) år. Om inte köparen skriftligen säger upp avtalet senast tre (3) 
månader innan detta löper ut förlängs detta med oförändrade villkor på ytterligare ett år. 
Leverantören har dock rätt att begära prisjustering enligt avsnitt 5.2.  När avtalet löpt 
under fyra år upphör det att gälla oavsett.  
 
Preliminär tidpunkt för avtalsstart är 2023-02-01. 
 
 
5.2. Tjänstens utförande 
Projektledaren ska utföra uppdraget i enlighet med de riktlinjer som Tidaholms 
kommun anger.  
Arbetet ska genomföras på plats i Tidaholm i den utsträckning som omständigheterna 
kräver.   
 
5.3 Priser  
Leverantören har rätt att debitera faktiskt nedlagd tid med de respektive timpriser som 
framgår av anbudet.  
 
Annat än kostnader för nedlagd tid (såsom reskostnader, tidsspillan, utlägg) får bara 
debiteras om kommunens kontaktperson skriftligen godkänner detta. Sådant 
godkännande ska endast ske om särskilda omständigheter föreligger.   
 
Vid varje förlängning av avtalet har leverantör rätt att begära indexjustering av priserna 
med stöd av ”Index K21 omräknat till K84”. Basmånad är oktober 2022. 
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5.4 Fakturering och betalningsvillkor  
Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och fullgjord, godkänd leverans. 
Fakturan skall vara i SEK.  
 
Fakturerings-, uppläggnings-, expeditionsavgift, frakter, påminnelse- eller andra 
avgifter godkänns inte och får inte debiteras. 
 
Vid försenad betalning har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635).  

5.5 Sekretess 
Person anlitad av leverantören får inte röja eller utnyttja sekretesskyddad uppgift. 
Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut 
uppgifter i allmänna handlingar anges i Offentlighets- och sekretesslagen; bestämmelser 
däri är tillämpliga gäller även efter det att avtalet upphört.  
Leverantören förbinder sig att göra de medarbetare som utför avtalat åtagande 
uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess. Samtliga av Företaget anlitade 
personer som kan komma i beröring med uppgifter som omfattas av Offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser och/ eller uppgifter som omfattas av avtalssekretess, ska, 
när Kommunen så begär, lämna en skriftig sekretessförbindelse. 
 
Företaget svarar för att rutiner upprättas som tillförsäkrar att avtalade sekretessregler 
följs. 
 
5.6 Ändringar och tillägg 
Ändringar av och tillägg till detta avtal kräver skriftlig form för att kunna göras 
gällande.  
 
5.7 Kontaktperson  
Leverantören skall tillhandahålla särskild utsedd kontaktperson.  
 
5.8 Försäkring 
Företaget ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla de försäkringar som Företaget 
enligt tillämpliga författningar är skyldig att inneha samt sådan ansvarsförsäkring som 
är tillämplig för det aktuella uppdraget.  
 
5.9 Hävning 
Köparen har rätt att omedelbart häva avtalet om Leverantören: 
- är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, föremål för ackord eller 
tillsvidare inställt betalningar eller har näringsförbud 
- är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation etc. 
- är dömd för brott avseende aktuell yrkesutövning 
- är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning 
- är i skuld för skatter och avgifter 
- är i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker eller bristerna avseende 
betalning upprepas 
- bryter mot antidiskrimineringslagstiftning, 
eller för övrigt har sådana ekonomiska svårigheter att företaget inte kan förväntas 
fullgöra sina åtaganden. 
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5.10 Force majeure 
Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörelse enligt detta avtal om 
fullgörandet av det förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som 
skäligen inte kunde räknat med vid avtalets tecknande och vars följder han inte kunnat 
räkna med vid avtalets tecknande och vars följder inte skäligen kunna undvika eller 
övervinna. Som sådan omständighet skall anses krig, krigsliknande tillstånd. Eldsvåda, 
beslut från regeringen eller annan myndighet. 
 
Den part som avser åberopa ovan beskrivna omständighet skall omedelbart och 
skriftligen underrätta motparten om detta. Så snart den åberopade omständigheten 
upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta uppdraget i 
avtalad omfattning.    

5.11 Överlåtelse av avtal 
Leverantören får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt 
detta avtal utan Köparens medgivande.   

5.12 Tvist 
Tvist mellan Köparen och Leverantören i anledning av ingånget avtal löses av köparens 
tvistemålsforum, med tillämpning av svensk rätt. 
 

5.13 Övriga villkor 
ABK 09 gäller för avtalet, i den mån inte fråga reglerats genom detta avtal eller genom 
upphandlingen i övrigt.  
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 31 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
SON 2023/10 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att hos folkhälsorådet ansöka om 30 367 kr för 

att göra om utomhusmiljön vid familjecentralen. 

Sammanfattning av ärendet 
Personal på familjecentralen ansöker hos folkhälsorådet om 30 367 kr för att kunna göra om 
utomhusmiljön vid Familjecentralens lokaler, då den i nuläget är i undermåligt skick. 
Arbetsmarknadsenheten har skickat en kostnadskalkyl för att genomföra arbetet. 

Enligt rutin skall ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan ansökan görs till 
folkhälsorådet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att hos folkhälsorådet ansöka om 30 367 kr för 

att göra om utomhusmiljön vid familjecentralen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel – Utomhusmiljö Familjecentralen”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-02-01 
 Ansökan om folkhälsomedel, socialpedagog Anja Johansson, 2023-01-13 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/10 

2023-02-01 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Ansökan om folkhälsomedel - Utomhusmiljö 
Familjecentralen 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att hos folkhälsorådet ansöka om 30 367 kr för 
att göra om utomhusmiljön vid familjecentralen. 

Ärendet 
Personal på familjecentralen ansöker hos folkhälsorådet om 30 367 kr för att kunna göra om 
utomhusmiljön vid Familjecentralens lokaler, då den i nuläget är i undermåligt skick. 
Arbetsmarknadsenheten har skickat en kostnadskalkyl för att genomföra arbetet. 

Enligt rutin skall ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan ansökan görs till 
folkhälsorådet. 

Barnrättsbedömning 
I ansökan framgår hur barnrättsperspektivet tillgodoses genom satsningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel – Utomhusmiljö Familjecentralen”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-02-01 
 Ansökan om folkhälsomedel, socialpedagog Anja Johansson, 2023-01-13 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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Ärendenummer: #3377 | Inskickat av: Tidaholms Kommun Familjecentralen (ANJA JOHANSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-13 12:56Sida  av 1 4

 Vilket belopp vill ni söka ?
30367

Folkhälsomedel - ansökan
Ärendenummer: #3377 | Inskickat av: Tidaholms Kommun Familjecentralen (ANJA JOHANSSON) 

(signerad) | 2023-01-13 12:56

1. Ansökan

Sökt belopp

Vad är det ni ser som behöver utvecklas ?

Stillasittandet är ett folkhälsoproblem. Familjecentralens uppdrag är att främja god hälsa för 
hela familjen. Vi arbetar med att uppmuntra och ge redskap för såväl fysisk som psykisk och 
social hälsa. Rörelse och utevistelse i kombination är något som vi vill utveckla mer. Därför 
undersöker vi möjligheten att göra om vår utomhusmiljö som ligger i anslutning till vår lokal. 
Ytan består av sand, trasiga lekredskap, stenplattor och ett trasigt staket som avgränsning mot 
cykelbanan.

Vad är syftet med satsningen ?

Syftet med satsningen på utomhusmiljön är att ge barn och föräldrar chans att vara utomhus när 
de är på familjecentralen och att få röra sig tillsammans. De flesta familjer som kommer till 
familjecentralen har barn i förskoleåldern 0-5 år. Genom vår satsning vill vi tidigt främja vanan 
att röra på sig tillsammans i familjen. Med en anpassad utomhusmiljö kommer vi att kunna 
förlägga Mini-röris (gympa-pass för familjen), motorik-bana och sångstunder utomhus under vår, 
sommar och tidig höst.
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Ärendenummer: #3377 | Inskickat av: Tidaholms Kommun Familjecentralen (ANJA JOHANSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-13 12:56Sida  av 2 4

Vad är målet med satsningen ?

Mer rörelse och utomhusvistelsen i familjecentralens verksamhet. Att familjer på så sätt får 
förebilder för hur man kan vistas utomhus tillsammans. En mer komplett verksamhet när 
familjecentralen kan erbjuda ute-verksamhet i anslutning till lokalen. Även kunna sitta ute 
bakom planket.

Beskriv konkret vad ni avser göra samt under vilken tidsperiod

Under våren 2023 avser vi att låta bygga ett plank sex meter av sträckan mot cykelbanan samt 
ett nytt staket på resten av sträckan som ramar in ytan. Vi vill behålla stenplattorna närmast 
dörren men låta så gräs på resten av ytan. Resultatet blir då att vi får ett insynsskyddat hörn med 
stenplattor och en stor gräsyta för lek och rörelse.

AME i Tidaholm ska utföra arbetet och har skickat en kostnadskalkyl.

Vilken är målgruppen för satsningen ?

Alla barn och föräldrar som besöker familjecentralen i Tidaholm.

Allmänheten när som helst.

Beskriv satsningens totala kostnader och dess finansiering

Bygglov: 6082 kr

Jord och gräsfrö 5000 kr

Materialkostnad och arbetskostnad: 19.285 kr

Med bidrag från Folkhälsorådet
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Ärendenummer: #3377 | Inskickat av: Tidaholms Kommun Familjecentralen (ANJA JOHANSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-13 12:56Sida  av 3 4

Beskriv hur satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade områden 
("psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt liv")

Psykisk hälsa

Rörelse och utevistelse minskar stress och bidrar till psykisk hälsa. Att vara småbarnsförälder 
upplevs många gånger som stressigt. Därför vill vi arbeta mer med att ge barn och föräldrar 
möjlighet till att vara utomhus tillsammans. Det ger möjlighet ökad motståndskraft och färre 
konflikter i familjer.

Tidiga insatser

Familjecentralen ska ge service och stöd till familjer inom en rad områden. Att tidigt etablera 
goda vanor är viktigt. Familjecentralen arbetar med att sprida kunskap inom en rad områden så 
som tandvård, trafiksäkerhet, anknytning, språkutveckling, barnet behov, fysisk aktivitet mm. 
Sedan flera år ingår vi projektet "Friska barn i Skaraborg". En utomhus miljö i anslutning till vår 
lokal ger ytterligare möjlighet att visa på goda exempel.

Ett aktivt och delaktigt liv

Barnkonventionen beskriver barns rätt till liv och utveckling. Aktivitet och delaktighet är en 
självklar dela av barnet utveckling. Genom att ge barn chans att vara ute tillsammans med sina 
föräldrar ökar vi också möjligheten till en positiv utveckling.

En fungerande utomhusmiljö vid familjecentralen ger effekter på såväl gruppnivå som 
befolkningsnivå.

2. Sökande
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Ärendenummer: #3377 | Inskickat av: Tidaholms Kommun Familjecentralen (ANJA JOHANSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-13 12:56Sida  av 4 4

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0790 62 25 75

 Telefon
0502 60 64 50

 E-postadress
anja.johansson@tidaholm.se

 För- & Efternamn
ANJA JOHANSSON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
522 30 Tidaholm

 Adress
Västra Drottningvägen 11

 Organisationsnummer
212000-1736

 Organisationens namn
Tidaholms Kommun Familjecentralen

Sökande

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

ANJA JOHANSSONNamn: 
Person ID: 

2023-01-13 12:56Datum: 
C629645820DA4B1807A32053075C4B5AA4FF8328Signerad checksumma: 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 32 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
SON 2023/29 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att hos folkhälsorådet ansöka om 60 450 kr för 

utbildning inom ACT. 

Sammanfattning av ärendet 
Personal i socialtjänstens öppenvårdsgrupp ansöker om 60 450 kr i folkhälsomedel för att tre 
personer inom personalgruppen ska kunna genomföra utbildning inom ACT (Acceptance 
commitment therapy). Syftet med satsningen är att kunna fortsätta erbjuda ACT både i 
förebyggande syfte och i habiliterande syfte. Målgruppen är vuxna och unga vuxna. 
 
Enligt rutin skall ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan ansökan görs till 
folkhälsorådet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att hos folkhälsorådet ansöka om 60 450 kr för 

utbildning inom ACT. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel – Utbildning ACT”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2023-02-01 
 Ansökan om folkhälsomedel, familjebehandlare Annette Runnsjö Ljungblom, 2023-01-30 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/29 

2023-02-01 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Ansökan om folkhälsomedel - Utbildning ACT 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att hos folkhälsorådet ansöka om 60 450 kr för 
utbildning inom ACT. 

Ärendet 
Personal i socialtjänstens öppenvårdsgrupp ansöker om 60 450 kr i folkhälsomedel för att tre 
personer inom personalgruppen ska kunna genomföra utbildning inom ACT (Acceptance 
commitment therapy). Syftet med satsningen är att kunna fortsätta erbjuda ACT både i 
förebyggande syfte och i habiliterande syfte. Målgruppen är vuxna och unga vuxna. 
 
Enligt rutin skall ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan ansökan görs till 
folkhälsorådet. 

Barnrättsbedömning 
Då satsningen riktar sig till vuxna individer bedöms ärendet inte direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel – Utbildning ACT”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2023-02-01 
 Ansökan om folkhälsomedel, familjebehandlare Annette Runnsjö Ljungblom, 2023-01-30 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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Ärendenummer: #3554 | Inskickat av: IFO Öppenvård (ANETTE RUNNSJÖ LJUNGBLOM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 17:05Sida  av 1 3

 Vilket belopp vill ni söka ?
60450

Folkhälsomedel - ansökan
Ärendenummer: #3554 | Inskickat av: IFO Öppenvård (ANETTE RUNNSJÖ LJUNGBLOM) (signerad) | 

2023-01-30 17:05

1. Ansökan

Sökt belopp

Vad är det ni ser som behöver utvecklas ?

Vi vill ansöka om stöd för att gå en utbildning i ACT (Acceptans Commitment Therapy). Ta gärna 
med er i åtanke när ni läser denna ansökan att till och med Socialstyrelsen efter pandemin har 
skapat en gratis app baserad på ACT just utifrån att momenten i ACT är mycket användbara.

Vi är idag fyra behandlare i vårt team men kommer att bli fem. Två av oss har ACT och en av dem 
går till hösten i pension men vill fortsätta jobba en liten stund till, vi vet bara inte hur länge. Det 
vi ser behöver utvecklas är att alla i vårt team är i behov av denna utbildning då den är mycket 
användbar utifrån att den kan användas både i våra enskilda samtal och i grupper. När vi 
erbjuder ACT i grupp behövs det två behandlare vilket innebär att vi till hösten kan börja få svårt 
att erbjuda ACT i grupp. Skulle vi endast utbilda en person blir det för skört och de andra skulle 
gå miste om att kunna erbjuda ACT i de enskilda samtalen. Vi ser en stor folkhälsovinst i att alla i 
teamet har möjlighet att erbjuda Tidaholms invånare ACT.

Vad är syftet med satsningen ?

Syftet med satsningen är att kunna fortsätta erbjuda ACT både i förebyggande syfte och i 
habiliterande syfte.
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Ärendenummer: #3554 | Inskickat av: IFO Öppenvård (ANETTE RUNNSJÖ LJUNGBLOM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 17:05Sida  av 2 3

Vad är målet med satsningen ?

Vi har fått information om att kommunen önskar att satsa på öppenvården för att stärka både 
det förebyggande arbetet och stöd i nuet. Detta i syfte att minska mänskligt lidande och minska 
den ekonomiska belastningen. Vårt förslag gällande ACT är ett steg i den riktningen, där vi vill 
öka folkhälsan på ett kostnadseffektivt sätt och med möjlighet att nå ut till både den enskilde 
och den stora massan.

Beskriv konkret vad ni avser göra samt under vilken tidsperiod

Vi avser att gå den här utbildningen så att vi i teamet kan hjälpas åt att hålla gruppträffar varje 
termin och erbjuda ACT i enskilda samtal. Detta under så lång tid som kompetensen finns kvar.

Vilken är målgruppen för satsningen ?

Vuxna och unga vuxna.

Beskriv satsningens totala kostnader och dess finansiering

- Kostnad för utbildning, manual och 15 uppsättningar livsriktningskort är 15 000 kr (exkl. moms 
25%). Med moms bör kostnaden bli 18 750 kr/ person.

- Kostnad för två böcker tillkommer för att besvara instuderingsuppgifter.

ACT helt enkelt: ca 350 kr /person

ACT Tid att leva: ca 250 kr / person

- Resa för tre personer tur och retur till Stockholm vid 4 utbildningstillfällen. Ca 300 kr enkelresa
/person.

Totalt: 60 450 kr

Beskriv hur satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade områden 
("psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt liv")

Psykisk hälsa: ACT har effekt inom flera olika psykiska ohälsotillstånd så som stress, depression, 
ångest och ger en större psykologisk flexibilitet vilket innebär att förhålla sig till psykisk smärta 
på ett mer hjälpsamt sätt.

Tidiga insatser: Att stötta och hjälpa kommunens invånare i gruppformat för att på detta sätt 
kunna få verktyg att handskas med exempelvis en krävande vardag innan det leder till ohälsa. 
Att unga vuxna idag är en hårt ansträngd grupp är väl känt. Om vi i tid kan er-bjuda dessa 
färdigheter i ett frivilligt och kostnads-fritt forum kan det på sikt ge stora samhällsekonomiska 
vinster.

Ett aktivt och delaktigt liv: ACT lär ut färdigheter att handla i värderad riktning. Vilket innebär att 
deltagare får fundera på sina värderingar och vilken riktning man vill ta i li-vet. Att aktivt göra 
egna val och att aktivt ta steg för att gå åt det håll man vill. Att förhålla sig till det förflutna på ett 
sätt som inte stör riktningen framåt frigör energi att leva i nuet.
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Ärendenummer: #3554 | Inskickat av: IFO Öppenvård (ANETTE RUNNSJÖ LJUNGBLOM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 17:05Sida  av 3 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon
076 495 08 63

 Telefon
0502-60 63 73

 E-postadress
anette.runnsjo-ljungblom@tidaholm.se

 För- & Efternamn
ANETTE RUNNSJÖ LJUNGBLOM

Kontaktperson

 Postnummer och ort
52231 Tidaholm

 Adress
Stadshuset Torggatan 26 A

 Organisationsnummer
212000-1736

 Organisationens namn
IFO Öppenvård

2. Sökande

Sökande

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

ANETTE RUNNSJÖ LJUNGBLOMNamn: 
Person ID: 

2023-01-30 17:05Datum: 
4EF333A20983FD5D661FCD40DA97E44F52E8E034Signerad checksumma: 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2023-02-14 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 33 Beslut om nominering inför Coompanion 
Skaraborgs årsstämma 2023 
SON 2023/36 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta frågan till nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att fatta beslut om nomineringar inför Coompanion 
Skaraborgs årsstämma 2023. Nämnden har möjlighet att nominera ordinarie ledamöter och 
suppleanter till styrelsen, revisorer samt ledamöter i valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta frågan till nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Nominering inför Coompanion Skaraborgs årsstämma 2023”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-02-08. 
 Nomineringsbrev till medlemmarna 2022, Coompanion Skaraborg, 2022-02-06. 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/36 

2023-02-08 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Nominering inför Coompanion 
Skaraborgs årsstämma 2023 
Förslag till beslut 
- 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att fatta beslut om nomineringar inför Coompanion 
Skaraborgs årsstämma 2023. Nämnden har möjlighet att nominera ordinarie ledamöter och 
suppleanter till styrelsen, revisorer samt ledamöter i valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Nominering inför Coompanion Skaraborgs årsstämma 2023”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-02-08. 
 Nomineringsbrev till medlemmarna 2022, Coompanion Skaraborg, 2022-02-06. 

Sändlista 
Coompanion Skaraborg 
 

146



 
 

 
 

 

Till  

Medlemsorganisationer   Falköping den 6 februari 2023 

Coompanion Skaraborg  

      

 

Ni som redan har nominerat ledamöter och ombud till årsstämman 2023  

kan bortse från detta brev. 
 

     

Nomineringar inför årsstämman 2023 

 
Hej alla medlemmar! 
 
Valberedningen har påbörjat sitt arbete och som medlemsorganisation har ni möjlighet att 
nominera ledamöter till styrelsen, valberedningen, revisorer (ordinarie och suppleanter).  
Valberedning vill att varje medlemsorganisation nominerar två personer, en man och en kvinna, 
så att valberedningen kan eftersträva en så jämställd sammansättning i styrelsen som möjligt. 
 
 
Årsstämman kommer att vara den 21 april  
Kallelse och handlingar kommer att skickas ut 2-6 veckor innan stämmodagen. 
 
Sista datum för nominering är 21 mars  
 
 
Nomineringarna skickas med post eller mejl till valberedningen 
mejl: 
skaraborg@coompanion.se 
 
adress:  
Valberedningen  
Coompanion Skaraborg 
Storgatan 20B 
521 42 Falköping 
0515-155 50 
 
 
Med vänlig hälsning     
Valberedningen för Coompanion Skaraborg 
 
Lillemor Holgersson, sammankallande   Maria Henriksson 
Jonas Krantz     Coompanion 
Helena Dahlström 
Hillevi Wallgren 
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Nuvarande valda ledamöter i styrelse, revisorer och valberedning 
 
  
Ordinarie ledamöter till stämman 2023 
Bengt Ericson (ordförande)  Studieförbundet Vuxenskolan  
Maria Ribbstedt   SkaraborgsAssistans  
Ulrica Johansson  Skövde kommun  
Lars Waldefeldt   Götene kommun  
Linda Friman Wallskog   Lidköping kommun 
Arvid Holm    Skara kommun  
 
 
Ersättare till stämman 2023  
Peter Persson  Vara kommun 
Ingvar Jansson   Tidaholms kommun 
Leif Walterum  
 
 
Revisorer till stämman 2022 
Pernilla Johansson   Töreboda kommun 
Mats Mellblom   Karlsborg kommun 
Karin Arvidsson   Töreboda kommun 
Dan-Inge Tapper   Kooperativet Laxen 
 
 
Valberedning till stämman 2022 
Lillemor Holgersson  Studieförbundet Vuxenskolan/sammankallande 
Helena Dahlström   Skövde kommun  
Jonas Krantz   Lidköpings kommun  
Hillevi Wallgren  Falköpings kommun  
 
 
Ordinarie styrelseledamöter valda till årsstämman 2024 
Jan Johansson  ABF Skaraborg 
Karola Svensson   Falköpings kommun 
Sofia Blomquist  HSB Nordvästra Götaland 
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Styrelsen  
Nominering till styrelsen för Coompanion Skaraborg 
 
 
Ordinarie 
 
 
Organisation -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Namn -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-postadress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Ersättare 
 
Namn -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-postadress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
Nomineringar till styrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast den 21 mars 2023 
 
skaraborg@coompanion.se   Valberedningen  
    Coompanion Skaraborg 
    Storgatan 20B 
    521 42 Falköping 
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Val av revisorer  
 
 
Ordinarie  
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Namn -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
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Valberedning 
Val av valberedning 
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Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
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Telefon -------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-postadress -------------------------------------------------------------------------------- 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/12 

2023-02-20 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Rapporter och skrivelser 2023-02-28 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland angående revidering av 2023 års 
kommuntal för mottagande av nyanlända i Västra Götalands län (Dnr SON 2022/260) 

Information om rapport över synpunkter och felanmälan som inkommit till social- och 
omvårdnadsnämnden 2022 (Dnr SON 2023/25). 

Information om enkätsvar till Folkhälsomyndigheten avseende arbete enligt alkohollagen med 
tillståndsprövning och tillsyn över servering under 2022 (Dnr SON 2023/50). 

Information om beslut från kommunstyrelsen: 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/14, ”Beslut om utvärdering av kommunens hantering av 
covid-19”, 2023-01-11 (SON 2023/16) 
Kommunstyrelsen har beslutat att lägga utredningen till handlingarna. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/28, ”Information om referensgrupp för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2023-02-08 (Dnr SON 
2022/101) 
Kommunstyrelsen har beslutat att lägga informationen till handlingarna. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/30, ”Beslut om revidering av riktlinje för intern 
kontroll”, 2023-02-08 (Dnr SON 2023/44). 
Kommunstyrelsen har beslutat att revidera riktlinje för intern kontroll enligt upprättat 
förslag. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2023/35, ”Beslut om sysselsättningsgrad för nyanställda”, 
2023-02-08 (Dnr SON 2023/43). 
Kommunstyrelsen har beslutat att: 

o samtliga som nyanställs med tillsvidareanställning i Tidaholms kommun från och 
med 2023-03-01 ska anställas på heltid. Enstaka undantag kan finnas utifrån 
uppdrag och verksamhetens behov, i dessa fall ska samråd ske med 
kommunledningsförvaltingen innan anställning. 

o formerna för hur befintliga tillsvidareanställningar i Tidaholms kommun inte längre 
ska omfattas av möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad ska arbetas fram av 
kommunledningsförvaltningen under år 2023. 
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Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2023/4, ”Beslut om besvarande av motion om gående 
skolbuss”, 2023-01-30 (Dnr SON 2022/68) 
Kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2023-02-28”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2023-02-20. 
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BESLUT 
  

1 (4) 
  

 

Datum 
2023-01-19 
 
  

Beteckning 
851-1758-2023 
  

 
 
 
 

 
 

Enligt sändlista 

 

 

    
    

 

Beslut om revidering av 2023 års kommuntal för 
mottagande av nyanlända i Västra Götalands län 

Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen beslutar att revidering av kommuntal för kalenderåret 2023 ska ske 
enligt bilaga 1 till detta beslut.  
Beslutet innebär att Lidköpings kommun övertar två kommuntal från Karlsborgs 
kommun. Kommuntalen för övriga kommuner i länet påverkas inte.  

Redogörelse för ärendet 
Länsstyrelsen har den 13 december 2022 beslutat om fördelningen av mottagande 
av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning (kommuntal) för 
Västra Götalands län under 2023. 
Diarienummer: 851-29937-2022 
Kommuntalen får, enligt 7 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning, revideras under innevarande år efter 
överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, 
under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.  
Lidköpings kommun och Karlsborgs kommun har den 12 januari 2023 inkommit 
med en överenskommelse om revidering av kommuntal som innebär att 
Lidköpings kommun önskar överta två kommuntal från Karlsborgs kommun. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Parternas åtagande 
i överenskommelsen påverkar inte länstalet och minskningen av kommuntal för 
Karlsborgs kommun omfattar inte kommuntal som tagits i anspråk för anvisning 
av Migrationsverket. Länsstyrelsen beslutar därför att revidera kommuntalen i 
enlighet med överenskommelsen mellan parterna. 

Hur man överklagar 
Enligt 9 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning kan detta beslut inte överklagas. 
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Datum 
2023-01-19 
 
  

Beteckning 
851-1758-2023 
 

 

 

De som deltagit i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Pia Falck efter föredragning 
integrationsutvecklare Love Lundin. 
 
Pia Falck  
Enhetschef, Enheten för integrationsfrågor 
 
 

Bilaga  
Bilaga 1.  Kommuntal år 2023 för kommuner i Västra Götalands län  

Kopia till, enligt sändlista  
Samtliga kommuner i länet: registratorsmejl. 
 
Migrationsverket: 
migrationsverket@migrationsverket.se 
bosattningsenheten@migrationsverket.se 
 
Länsstyrelsen i Skåne:  
lansstyrelsen@skåne.se 
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Datum 
2023-01-19 
 
  

Beteckning 
851-1758-2023 
 

 

 

Bilaga 1 

Kommuntal år 2023 för kommuner i Västra Götalands län  
 

Kommun Kommuntal 2023 

Ale 19 
Alingsås 19 
Bengtsfors 0 
Bollebygd 8 
Borås 10 
Dals-Ed 3 
Essunga 2 
Falköping 0 
Färgelanda 2 
Grästorp 2 
Gullspång 1 
Göteborg 82 
Götene 8 
Herrljunga 4 
Hjo 6 
Härryda 34 
Karlsborg 0 
Kungälv 27 
Lerum 31 
Lidköping 22 
Lilla Edet 4 
Lysekil 1 
Mariestad 13 
Mark 21 
Mellerud 0 
Munkedal 0 
Mölndal 37 
Orust 13 
Partille 11 
Skara 6 
Skövde 21 
Sotenäs 5 
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Datum 
2023-01-19 
 
  

Beteckning 
851-1758-2023 
 

 

 

 

 
 

Stenungsund 19 
Strömstad 3 
Svenljunga 3 
Tanum 9 
Tibro 1 
Tidaholm 6 
Tjörn 15 
Tranemo 4 
Trollhättan 1 
Töreboda 0 
Uddevalla 7 
Ulricehamn 20 
Vara 13 
Vårgårda 7 
Vänersborg 2 
Åmål 3 
Öckerö 12 
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Synpunkter och felanmälan

Vald period: 2022‐01‐01 ‐ 2022‐12‐31

Totalt antal ärenden: 24

Sammanfattning
 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 24 100,0%

Totalt 24 100,0%

Rapporten omfattar: Social‐ och omvårdnadsförvaltningen

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

2022

Avslutade 4 1 2 3 1 3 1 1 2 3 2 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Registrering av synpunkter (2022‐01‐01 ‐ 2022‐12‐31)
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Inkom via Antal %

Webbplatsen 12 50,0%

Blankett/svarskort 7 29,2%

Brev 4 16,7%

E‐post 1 4,2%

Totalt 24 100,0%

 

Förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 9 37,5%

Lite 6 25,0%

Inte alls 4 16,7%

Irrelevant 3 12,5%

Mycket 2 8,3%

Totalt 24 100,0%

 

Publicering hemsida Antal %

Publicera inte 23 95,8%

Publicera 1 4,2%

Totalt 24 100,0%

 

Sekretessmarkerad Antal %

Nej 22 91,7%

Ja 2 8,3%

Totalt 24 100,0%

50%

29%

17%

4%
Webbplatsen

Blankett/svarsk
ort

Brev

E‐post

37%

25%

17%

13%

8%

Oklart/förbättri
ngspotential

Lite

Inte alls

Irrelevant

96%

4%

Publicera inte

Publicera

92%

8%

Nej

Ja
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Fördelning per avdelning

 

Fördelning per avdelning Antal Fördelning

Äldreomsorg 19 79,2%

[SAKNAS] 2 8,3%

Individ‐ och familjeomsorg 1 4,2%

Biståndsenhet 1 4,2%

Funktionshinderomsorg 1 4,2%

Totalt 24 100,0%

19

2

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Äldreomsorg

[SAKNAS]

Individ‐ och familjeomsorg

Biståndsenhet

Funktionshinderomsorg

Fördelning per avdelning

Antal
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 22 75,9%

Förslag 4 13,8%

Beröm 3 10,3%

Totalt 29 100,0%

76%

14%

10%

Klagomål

Förslag

Beröm

3

1

1

2

1

1

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Biståndsenhet

Funktionshinderomsorg

Individ‐ och familjeomsorg

Äldreomsorg

Antal

Biståndsenhet Funktionshinderomsorg
Individ‐ och

familjeomsorg
Äldreomsorg

Klagomål 1 1 18

Förslag 1 1 2

Beröm 3

Synpunktstyp per avdelning
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Synpunktens kategorisering

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Kategori Antal Fördelning

Övrigt 19 59,4%

Bemötande/kompetens 9 28,1%

Delaktighet/inflytande 1 3,1%

Service & tjänster 1 3,1%

Information/webb 1 3,1%

Fysisk miljö 1 3,1%

Totalt 32 100,0%
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Bemötande/kompetens

Delaktighet/inflytande

Service & tjänster

Information/webb

Fysisk miljö

Kategorisering av synpunkter

Antal
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Åtgärdat 8 33,3%

Ingen åtgärd genomförs 6 25,0%

Kräver ingen åtgärd 6 25,0%

Kommer att åtgärdas 2 8,3%

Tas med vid framtida planering 2 8,3%

Totalt 24 100,0%
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2
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Åtgärdat

Ingen åtgärd genomförs

Kräver ingen åtgärd

Kommer att åtgärdas

Tas med vid framtida planering

Klassificering av åtgärder

Antal
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Klassificering av resultat

 

Resultat Antal Fördelning

Resultat oklart 8 27,6%

Förbättrad trygghet/säkerhet 5 17,2%

Förbättrad information 4 13,8%

Ingen förändring 4 13,8%

Förbättrad service 3 10,3%

Övriga resultat 2 6,9%

Överlämnat till ansvarig politiker 1 3,4%

Förändrade rutiner 1 3,4%

Åtgärdat fel/brist 1 3,4%

Totalt 29 100,0%

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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Förändrade rutiner
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Klassificering av resultat

Antal
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Biståndsenhet Funktionshinderomsorg Individ‐ och familjeomsorg Äldreomsorg

Förbättrad information 1 3

Förbättrad service 3

Förbättrad trygghet/säkerhet 5

Förändrade rutiner 1

Ingen förändring 1 3

Resultat oklart 7

Åtgärdat fel/brist 1

Övriga resultat 1 1

1

3 3

5

11

3

7

11 1

0
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8

A
n
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l

Klassificering av resultat per avdelning
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e‐post 13 54,2%

Vill ej bli kontaktad 7 29,2%

Per telefon 4 16,7%

Totalt 24 100,0%
54%29%

17%
Per e‐post

Vill ej bli
kontaktad

Per telefon

92%

63%

0%

50%

100%

Mottagningsbekräftelse Handläggarens svar

Andel svar inom utlovad tid ‐ 2 resp 10 dagar

Andel

<= 2 dagar 3 ‐ 6 dagar 7 ‐ 10 dagar 11‐15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej

önskat/möjlig
t

Antal 11 1 0 0 0 0 12

0

5

10

15

Svarstider mottagningsbekräftelser

<= 2 dagar 3 ‐ 10 dagar 11‐15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej

önskat/möjligt

Antal 3 7 2 4 0 8

0
2
4
6
8
10

Svarstider handläggarens svar
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A1 ‐ Synpunkter per förvaltning/avdelning/enhet

 

Förvaltning/avdelning Enhet Antal Fördelning

Social‐ och omvårdnadsförvaltningen 24 100,0%

Biståndsenhet (Enhet ej angiven) 1 4,2%

Funktionshinderomsorg LSS‐enheten 1 4,2%

Individ‐ och familjeomsorg Försörjningsstöd och vuxensektion 1 4,2%

Äldreomsorg Hellidshemmet 4 16,7%

Hemvård/Dagverksamhet 8 33,3%

Midgård 6 25,0%

(Enhet ej angiven) 1 4,2%

(Enhet ej angiven) (Enhet ej angiven) 2 8,3%

Totalt 24 100,0%
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A2 ‐ Kommer att åtgärdas och framtida planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID‐Nummer Summa

Kommer att åtgärdas 2

Information om orosanmälan för vuxna på hemsidan 2187 1

Synpunkter på omvårdnad m.m. Midgård 2080 1

Tas med vid framtida planering 2

Avsaknad tv/radio på rummen kortvården 2198 1

Synpunkt på Brukets allservice 2060 1

Totalt 4
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A3 ‐ Försenade mottagningsbekräftelser

Antal

Intervall Rubrik ID Summa

 3 ‐ 6 dagar 1

(tom) Synpunkt på Brukets allservice 2060 1

Totalt 1
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A4 ‐ Försenade handläggarsvar

Antal

Intervall Rubrik ID Summa

 11 ‐ 15 dagar 2

Äldreomsorg Klagomål på bristen av info angående nya område1922 1

Synpunkter på hemvården 1998 1

16 dagar + 4

Funktionshinderomsorg Synpunkter på LSS‐fritiden 2130 1

Äldreomsorg Synpunkter på hemvården 2078 1

2079 1

(tom) Synpunkt på Brukets allservice 2060 1

Totalt 6
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A5 ‐ Synpunkter som utvecklat verksamheten mycket

Antal

Förbättrat/utvecklat Rubrik ID Summa

Mycket 2

Social‐ och omvårdnadsförvaltnin Synpunkter på omvårdnad m.m. Midgård 2080 1

Synpunkter på utemiljön  2000 1

Totalt 2
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/13 

2023-02-21 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Anmälningsärenden 2023-02-28 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 747-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 5072-22 

Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3444-22 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-02-28”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2023-02-21 

 

181



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2023/14 

2023-02-21 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om delegationsbeslut 2023-02-28 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att lägga 
den till handlingarna. 

Ärendet 
Information om: 

• Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2023-01-01 – 2023-01-31. 
• Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2023-01-01 – 2023-01-31. 
• Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 

2023-01-01 – 2023-01-31. 
• Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 

2023-01-01 – 2023-01-31. 

Information om övriga delegationsbeslut: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Tillfälligt 
serveringstillstånd 
för slutet sällskap 
– bifall 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

6.2.2 2022-11-14 TIS-2022-605 

Beslut om 
erinran 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

6.3.3 2022-11-23 TIS-2022-652 

Tillfälligt 
serveringstillstånd 
för allmänheten 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

6.2.1 2022-11-25 TIS-2022-613 

Godkänna 
serveringslokal 
vid catering 

Malin Lindholm 
Tillståndshandläggare 

6.1.4 2022-12-09 TIS-2022-727 
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0502-60 60 00

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om förslag 
om revidering av 
datum för 
projektering 
SÄBO fas 1 

Peter Friberg 

Ordförande 

 2023-02-07 SON 
2022/101 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2023-02-28”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2023-02-21 
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