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Ärenden 
1 Godkännande av föredragningslista  

2 Beslut angående umgänge enligt 6 kap 15 a § 2 st Föräldrabalken  

3 Beslut uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021-2022 och 
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med 
intern kontroll under år 2021-2022 

2022/223 

4 Beslut om intern kontrollplan för social- och 
omvårdnadsnämnden för år 2022/2023 

2022/222 

5 Beslut om riktlinje för användning av sänggrind 2022/231 

6 Beslut om riktlinje Informationshantering och journalföring inom 
hälso- och sjukvården 

2022/232 

7 Beslut om riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt 
delegering i Tidaholms kommun 

2022/233 

8 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-oktober år 2022 

2022/21 

9 Beslut om uppdrag till förvaltningen - Förstudie nytt gruppboende 
LSS 

2022/221 

10 Beslut om återrapportering revisorernas granskning av 
äldreomsorgen 

2022/229 

11 Beslut om återrapportering granskning ekonomistyrning 2022/230 

12 Beslut om införande av anställningsrestriktioner 2022/253 

13 Information från socialchef 2022/1 

14 Beslut om dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden 2022/227 

15 Information om rapporter och skrivelser 2022/2 

16 Information om anmälningsärenden 2022/3 

17 Information om delegationsbeslut 2022/4 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-11-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 209 Beslut uppföljning av framtagna åtgärder för 
år 2021-2022 och uppföljning av social- och 
omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll 
under år 2021-2022 
SON 2022/223 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna uppföljningen av framtagna 

åtgärder för 2021/2022 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna uppföljningen av social– och 

omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll för 2021/2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinje gällande intern kontroll ska varje nämnd i samband med att den interna 
kontrollplanen antas för perioden 2022/2023 redovisa en uppföljning av de framtagna åtgärderna 
samt göra en uppföljning av nämndens arbete med Intern kontroll för perioden 2021/2022.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder 

för 2021/2022 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna uppföljningen av social– och 

omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll för 2021/2022 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 

2021/2022”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-10-21 
 Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ärendenummer: SON 2022/223 

2022-10-21 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare 

Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med 
intern kontroll 2021/2022 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av framtagna 
åtgärder för 2021/2022 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av social– och 
omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll för 2021/2022 

Ärendet 
Enligt kommunens riktlinje gällande intern kontroll ska varje nämnd i samband med att den interna 
kontrollplanen antas för perioden 2022/2023 redovisa en uppföljning av de framtagna åtgärderna 
samt göra en uppföljning av nämndens arbete med Intern kontroll för perioden 2021/2022.  
 
Följande åtgärder har vidtagits för att minska smittspridning gällande Covid-19 
- Hygienutbildningar har erbjudits till nya och befintliga hygienombud. 

Följande åtgärd har vidtagits gällande förvaltningens följsamhet till barnkonventionen. 
- En dialog har genomförts med enhetschefen för barn och unga för att förmedla resultatet av 
kontrollen samt hur dokumentationen runt barns synpunkter och delaktighet kan förtydligas 
ytterligare. 

Inga åtgärder finns framtagna till felaktiga utbetalningar gällande ekonomiskt bistånd med anledning 
av att denna kontroll skulle utföras av före detta socialchef. Risk och kontroll har därför flyttat 
med till 2022/2023 års interna kontrollplan och ansvaret har fördelats och tydliggjorts. 

När det gäller uppföljning av nämndens arbete med den interna kontrollen 2021/2022 finns 
fortfarande en hel del utvecklingsområden så som; 
- Kännedomen om vad intern kontroll är och dess syfte 
- Tydliggöra ansvarsfördelningen inom förvaltningen 
- Involvera flera medarbetare när riskanalyser ska genomföras 
- Förbättra uppföljning av vidtagna åtgärder 
 
Förvaltningen håller förnärvarande på med att upprätta en rutin för hur den interna kontrollen ska 
organiseras och hur ansvaret ska fördelas i organisationen.  
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 

2021/2022”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-10-21 
 Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022 

Sändlista 
Beslut med tillhörande bilaga ska skickas vidare till kommunstyrelsen samt delges revisorerna 
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Social- och omvårdnadsnämnd, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern 
kontroll 2021/2022 2(9) 

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

2 Uppföljning av åtgärder 2021/2022 .................................... 4 

2.1 Omvärldsrisker .........................................................................................4 

2.1.1 Smittspridning av Covid- 19 ..............................................................................4 

2.2 Verksamhetsrisker....................................................................................4 

2.2.1 Risk för att kommunen inte lever upp till intentionerna i 

barnkonventionen genom att barn inte kommer till tals i ärenden som rör dem. ..............4 

2.3 Risk för förtroendeskada ........................................................................5 

2.3.1 Felaktiga utbetalningar. ......................................................................................5 

3 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 

2021/2022 6 

3.1 Intern kontrollmiljö ..................................................................................6 

3.2 Riskbedömning ..........................................................................................7 

3.3 Kontrollaktiviteter ....................................................................................7 

3.4 Information och kommunikation ..........................................................8 

3.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) ...........................................8 
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Social- och omvårdnadsnämnd, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern 
kontroll 2021/2022 3(9) 

1 Inledning 
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, 

förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 

 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 

 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 

 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt 

 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och 

vilken påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de 
risker som bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten 

skulle bli påtagliga eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. 

Detta för att genom kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att 

genom uppföljning erhålla kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens 

olika processer. 

Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna 

åtgärder som upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till 

nämnden/ bolagsstyrelsen. 

Följande ska framgå av rapporten: 

 Risk och beskrivning av risken. 

 Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 

 Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 

 Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts 

(stickprov, intervjuer eller dylikt). 

 Resultatet av kontrollen med kommentarer. 

 Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov 

av åtgärd/åtgärder. 

 Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på 

kommunstyrelsens sammanträde i april. 
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Social- och omvårdnadsnämnd, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern 
kontroll 2021/2022 4(9) 

2 Uppföljning av åtgärder 

2021/2022 

2.1 Omvärldsrisker 

2.1.1 Smittspridning av Covid- 19 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

9. Medium 

Åtgärder 
Slutdatu

m 

Hygienombudsutbildning 

Erbjuda hygienombudsutbildning för nya hygienombud (3-dagars utbildning) och erbjuda 

hygienutbildning till nuvarande hygienombud 

 

 Avslutad 

 

 

Kommentar 

 

2022-10-

19 

2.2 Verksamhetsrisker 

2.2.1 Risk för att kommunen inte lever upp till intentionerna i 

barnkonventionen genom att barn inte kommer till tals i 

ärenden som rör dem. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

9. Medium 

Åtgärder 
Slutdatu

m 

Dialog med enhetschef för barn och unga 

Dialog kring hur handläggarna kan förbättra dokumentationen kring barnens synpunkter i 

utredningarna. 

 

 Avslutad 

2022-10-

18 
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Social- och omvårdnadsnämnd, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern 
kontroll 2021/2022 5(9) 

Åtgärder 
Slutdatu

m 

 

 

Kommentar 

 

En dialog har genomförts med enhetschefen för barn och unga tillsammans med fyra 

barnhandläggare. 

Dialogen handlade om att förmedla resultatet av kontrollen och hur dokumentationen runt barnens 

synpunkter och delaktighet kan förtydligas i utredningarna. 

  

2.3 Risk för förtroendeskada 

2.3.1 Felaktiga utbetalningar. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet 

2. Mindre sannolik 

Konsekvens 

4. Allvarlig/stor inverkan 

Riskvärde 

8. Medium 
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Social- och omvårdnadsnämnd, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern 
kontroll 2021/2022 6(9) 

3 Uppföljning nämndens arbete 

med intern kontroll 2021/2022 

3.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Det finns en 

kännedom i 

organisationen om 

vad intern kontroll 

innebär. 

 

Vi utbildar och/eller 

informerar regelbundet 

om vad intern kontroll 

är för vår verksamhet 

och hur vi arbetar med 

intern kontroll. 

  Delvis 2022 2022-10-28 

 

Arbetet är påbörjat men 

det kräver mer 

information ut i 

varsamheten så att 

samtliga medarbetare 

har förståelse för vad 

intern kontroll innebär 

 

(Maria Wänerstig) 

(Social- och 

omvårdnadsnämnd) 

Det finns en tydlig 

struktur och 

ansvarsfördelning för 

arbetet med intern 

kontroll i 

organisationen. 

 

Förvaltningschefen tar 

ansvar för en 

fungerande intern 

kontrollmiljö och 

säkerställer att det 
utformas rutiner som 

kan behövas för den 

specifika verksamheten. 

Det finns utsedda 

ansvariga för arbetet 

med internkontrollplan 

och tillhörande 

kontroller/åtgärder 

inklusive rapportering.  

Det finns en 

dokumenterad 

tidsplanering över året 

för arbetet med intern 

kontroll. 

  Delvis 2022 2022-10-28 

 

I den rutin som håller på 

att tas fram kommer 

ansvarsfördelningen att 

tydliggöras 

 

(Maria Wänerstig) 

(Social- och 

omvårdnadsnämnd) 

Ledningen 

informeras om fel 

och brister i 

organisationen. 

 

Vi har system och 

kanaler för att registrera 

och kommunicera 

upptäckta fel och brister 

i organisationen. 

  Ja 2022  

Ledningen 

informeras om 

åtgärder. 

 

Vi har system och 

kanaler för att registrera 

  Ja 2022  
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Social- och omvårdnadsnämnd, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern 
kontroll 2021/2022 7(9) 

Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

och kommunicera att 

åtgärder tas fram och 

följs upp. 

 

Status Åtgärder Slutdatu

m 

Kommentar 

 Pågående Upprätta rutin för 

förvaltningens arbete med 

internkontroll. 

2022-12-

31 

 

3.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Riskanalysen utgör 

underlag för 

internkontrollplan, 

åtgärder och 

granskningar. 

 

Arbetet med 

internkontroll utgår från 

riskanalysen och 

omfattar alla delar av 

nämndens verksamhet. 

  Delvis 2022 2022-10-28 

 

Förvaltningen skulle 

kunna involvera flera 

verksamheter i samband 

med att riskanalysen ska 

genomföras 

 

(Maria Wänerstig) 

(Social- och 

omvårdnadsnämnd) 

Samtliga 

verksamheter är 

involverade i arbetet 

med riskanalys. 

 

Medarbetare från olika 
verksamheter 

medverkar i arbetet 

med riskanalys. Risker 

bedöms utifrån 

sannolikhet och 

konsekvens, 

kategoriseras och 

dokumenteras. 

  Delvis 2022 2022-10-28 

 

Flera professioner skulle 

kunna vara delaktiga 

 

(Maria Wänerstig) 
(Social- och 

omvårdnadsnämnd) 

3.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Det finns en relevant 

och konsekvent 

genomförd 

granskningsmetodik 

 

Kontroller och åtgärder 

är dokumenterade och 

genomförs av 

medarbetare på olika 

nivåer i verksamheten.   

Granskningsmetoder 

som är mest lämpliga 

för respektive 

verksamhet används. 

  Ja 2022  
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kontroll 2021/2022 8(9) 

3.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Ledningsgruppen 

kommunicerar 

kontinuerligt 

internkontrollfrågor 

 

Planering och 

uppföljning av 

internkontrollarbetet 

kommuniceras 

kontinuerligt på 

övergripande nivå. 

  Delvis 2022 2022-10-28 

 

Information om intern 

kontroll kommer att 

inkluderas i 

förvaltningens årshjul 

och därmed säkerställs 

att intern kontrollen 

lyftas fram på 

arbetsplatsträffar 

 

(Maria Wänerstig) 

(Social- och 

omvårdnadsnämnd) 

Nya anställda får 

introduktion om 

intern kontroll 

 

Vi ser till att nya 

anställda, som en del i 

introduktionen, får 

information och 

utbildning om 

internkontrollarbete 

och sitt eget ansvar. 

  Delvis 2022 2022-10-28 

 

Detta är ett 

förbättringsområde. 

 

(Maria Wänerstig) 

(Social- och 

omvårdnadsnämnd) 

 

Status Åtgärder Slutdatu

m 

Kommentar 

 Pågående Förvaltningen har ingen 

upprättad rutin för att 

informera om internkontroll 

till samtliga medarbetare vid 

nyanställning, detta bör 

tydliggöras i rutinen som ska 

tas fram. 

2022-10-

31 

 

3.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Åtgärder vidtas vid 

konstaterade 

avvikelser. 

 

Vi arbetar systematiskt 

med att sätta in åtgärder 

när vi hittar fel och 

brister i verksamheten. 

Vi följer upp att 

åtgärderna genomförs. 

  Delvis 2022 2022-10-28 

 

Åtgärder sätts in men 

förvaltningen behöver 

bli bättre på att 

dokumentera och följa 

upp åtgärderna 

 

(Maria Wänerstig) 

(Social- och 

omvårdnadsnämnd) 

Återkoppling sker till 

förvaltningsledning 

och nämnd. 

 

Återkoppling av 

resultatet av 

internkontrollarbetet till 

  Ja 2022  
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Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

förvaltnings-

/bolagsledningen görs. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-11-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 210 Beslut om intern kontrollplan för social- och 
omvårdnadsnämnden för år 2022/2023 
SON 2022/222 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta förslag till upprättad intern kontrollplan 

för 2022/2023 
 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden årligen upprätta en intern 
kontrollplan som baseras på riskanalyser gjorda ute på förvaltningarna. Nämnden är ytterst 
ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt samt att lagar och regler efterföljs. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta förslag till upprättad intern kontrollplan 

för 2022/2023 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, Intern kontrollplan 2022/2023”, socialt ansvarig samordnare Maria 

Wänerstig, 2022-10-21 
 Intern kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden 2022/2023 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/222 

2022-10-21 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare 

Intern kontrollplan 2022/2023 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta förslag till upprättad intern kontrollplan 
för 2022/2023 

 
Ärendet 
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden årligen upprätta en intern 
kontrollplan som baseras på riskanalyser gjorda ute på förvaltningarna. Nämnden är ytterst 
ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt samt att lagar och regler efterföljs. Följande risker har lyfts fram i den Intern 
kontrollplan för 2022/2023  

Risk för längre störning av befintliga IT-system p.g.a. El brist. Riskvärde 12 
- Kontroll av avbrottsplaner och rutiner. 
Risk för att avvikelser, synpunkter och klagomål ej utreds. Riskvärde 9 
- Kontroll av att avvikelser och klagomål utreds samt följsamhet till riktlinje 
Risk för utebliven och/eller försenad läkemedelsdos/behandling. Riskvärde 9 
- Kontroll av delegeringar 
Risk för brister i Rättssäkerheten, Riskvärde 9 
- Kontroll av att fattade beslut följs upp 
Risk för felaktiga utbetalningar gällande ekonomiskt bistånd. Riskvärde 8 
- Kontroll att utbetalningar sker till rätt person 
Risk för sekretessbrott. Riskvärde 16 
- Kontroll av behörigheter och behörighetsgruppers åtkomst till personuppgifter 
 
Syftet med kontrollerna handlar om att upprätthålla en hög rätts- och informationssäkerhet samt 
en god kvalitet och en hög patientsäkerhet.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, Intern kontrollplan 2022/2023”, socialt ansvarig samordnare Maria 

Wänerstig, 2022-10-21 
 Intern kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden 2022/2023 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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1 Inledning 

Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka 
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, 
effektiv och följer lagar och regler. 

Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som 
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer 
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens 
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Redovisningsrisker 

• Finansiella risker 

• Legala (juridiska) risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Informationssäkerhetsrisker 
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2022/2023 

2.1 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Risk för längre störning 
av befintliga IT- system på 
grund av El-brist 
 
Att information blir otillgänglig 
vilken behövs för att kunna ge 
insatser av god kvalitet både i 
handläggning, och utförandet 
av insastser. 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor 
inverkan 
Riskvärde 
12. Kritisk 

Kontroll av avbrottsplaner och 
rutiner för verksamhetssystem 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att säkerställa att det finns 
avbrottsplaner och rutiner för 
förvaltningens 
verksamhetssystem 
(Magnacura, 
Procapita/Lifecare/Phoniro) om 
ett längre El-avbrott skulle 
inträffa. 
 
Metod - HUR? 
Inventering och prioritera 
viktiga verksamhetssystem 
samt kontrollera hur vida det 
finns aktuella avbrottsplaner 
och rutiner för hur 
informationen hanteras under 
avbrottet. 
 
Frekvens - NÄR? 
1 ggr/år under perioden januari 
till februari 
 
Utförare - VEM? 
Informationssäkerhetssamordn
are och systemansvariga 
 

 

 Risk för att avvikelser, 
synpunkter och klagomål ej 
utreds. 
 
Om avvikelser inte utreds i den 
omfattning som krävs riskerar 
verksamheten att inte lära av 
de händelser som inträffat. 
Verksamheten kan på så vis 
inte förbättra och utveckla 
rutiner och processer som är 
nödvändiga för att arbeta 
systematiskt med att förbättra 
kvaliteten och upprätthålla en 
hög patientsäkerhet i 
verksamheten. Det finns då ej 
heller möjlighet att rapportera 
allvarliga händelser vidare, ex 
till ansvarig nämnd, till IVO 
(Lex Maria och Lex Sarah). 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

Kontroll av följsamhet till 
riktlinjen gällande avvikelser 
och kommunens 
synpunktshantering samt hur 
dessa hanteras och utredas 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att inrapporterade avvikelser 
och synpunkter utreds i den 
omfattning som krävs för att 
kvalitetssäkra verksamheten 
 
Metod - HUR? 
Manuell granskning av 
samtliga avvikelser och 
synpunkter som rapporterats 
under Januari månad. 
 
Frekvens - NÄR? 
1ggr/år 
 
 

 

 Risk för utebliven 
och/eller försenad 
läkemedelsdos/behandling. 
 
Om det inte finns 
delegeringsbar personal 
uppstår möjlig risk för utebliven 
och/eller försenad 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

Kontroll av antal personal med 
delegering 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Se antal omvårdnadspersonal 
med delegering 
 
Metod - HUR? 
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Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

läkemedelsdos för patienter. 
Om det inte finns 
delegeringsbar personal eller 
vid arbetspasset avsaknad av 
personal med delegering går 
uppgiften över till leg.personal 
(ssk). Det påverkar 
patientsäkerheten och leg. 
personal är vanligtvis inte 
bemannade för att utföra 
sådana uppgifter. 

Manuell granskning av antalet 
omvårdnadspersonal som har 
delegering 
 
Frekvens - NÄR? 
I gång/år under januari månad 
 
Utförare - VEM? 
MAS 
 

2.2 Legala (juridiska) risker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Risk för brister i 
rättssäkerheten 
 
Biståndsbeslut som fattas 
enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade ska 
följas upp kontinuerligt eller 
minst en gång per år enligt lag. 
Om besluten inte följs upp 
finns risk för att insatser 
fortsätter att utföras eller utförs 
på fel sätt vilket kan få 
ekonomiska konsekvenser för 
verksamheten och påverka 
individens möjlighet till goda 
levnadsvillkor. 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

Granskning av beslut gällande 
SOL och LSS 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att beslut följs upp minst en 
gång per år för att säkerställa 
en hög rättssäkerhet och att 
rätt insatser utförs. 
 
Metod - HUR? 
Manuell granskning av 
samtliga pågående och 
tidsbegränsade beslut inom 
LSS samt ett urval av 
pågående beslut inom SoL 
Urval kommer att göras genom 
att köra en lista i 
verksamhetssystemet över 
samtliga pågående beslut och 
därefter granska vart tionde 
beslut. 
 
Frekvens - NÄR? 
1ggr/år under perioden januari 
till februari 
 
Utförare - VEM? 
Biståndshandläggare, SAS 
 

 

2.3 Risk för förtroendeskada 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Risk för felaktiga 
utbetalningar gällande 
ekonomiskt bistånd 
 
Risk för felaktiga utbetalningar 
gå grund av att utbetalning 
skett till person som inte är 
berättigad till ekonomiskt 
bistånd kan leda till 
förtroendeskada för kommunen 
samt en ekonomisk skada. 

Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor 
inverkan 
Riskvärde 
8. Medium 

Kontroll att försörjningsstöd 
betalas ut till personer som fått 
bistånd beviljat. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Säkerställa att utbetalningar 
sker till rätt person. 
 
Metod - HUR? 
Enhetschef granskar 
utbetalningslista och 
kontrollerar genom stickprov 
att betalningsmottagare är den 
person som fått biståndet 
beviljat. 
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Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

Frekvens - NÄR? 
En gång per år, i februari. 
 
Utförare - VEM? 
Enhetschef. 
 

2.4 Informationssäkerhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Risk för sekretessbrott 
 
Felaktiga behörigheter eller för 
vida behörigheter riskerar att 
leda till sekretessbrott. 
Medarbetarna ska inte ha mer 
tillgång till personuppgifter än 
vad som krävs för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter. 

Sannolikhet 
4. Sannolik 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor 
inverkan 
Riskvärde 
16. Kritisk 

Kontroll av medarbetarnas 
behörigheter i 
verksamhetssystemet 
MagnaCura/LifeCare Procapita 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att säkerställa en hög 
informationssäkerhet där 
medarbetarna endast har 
åtkomst till de personuppgifter 
som krävs för att utföra sitt 
uppdrag. Syftet är att 
säkerställa att det finns 
skriftliga rutiner för 
behörighetstilldelning och att 
en risk- och 
konsekvensanalyser ligger till 
grund för vilken information 
varje roll och behörighet har 
tillgång till i 
verksamhetssystemen 
MagnaCura och 
/ProcapitaLifecare. 
 
Metod - HUR? 
Manuell granskning av 
behörigheter utifrån olika 
yrkesprofessioner och deras 
åtkomst till personuppgifter 
både i Magnacura och 
Procapita/Lifecare samt 
kontroll av rutin för 
behörighetstilldelning. Kontroll 
av om det finns en risk - och 
konsekvensanalys. 
 
Frekvens - NÄR? 
1 ggr/år under perioden januari 
till februari 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-11-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 203 Beslut om riktlinje för användning av 
sänggrind 
SON 2022/231 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta anta revidering av riktlinje för användning av 

sänggrind 

Sammanfattning av ärendet 
Användande av sänggrind kan ge vissa patienter ett gott skydd medan de kan vara direkt olämpliga 
för andra, till exempel patienter med förvirring eller demenssjukdom i kombination med ett 
riskfyllt beteende.  

Det är viktigt att ett beslut om sänggrind alltid bygger på en individuell analys av behov, eventuella 
risker samt reflektion kring alternativa lösningar. 

Det är från vårdgivarens sida alltid viktigt att bedöma och se till syftet med sänggrind. Syftet med 
sänggrind ska vara att stödja, underlätta eller aktivera patienten. Det kan till exempel vara i form 
av ökad trygghet vid sömn eller som lägesändringar och uppresningshjälpmedel. Är syftet däremot 
att begränsa patientens rörlighet eller att hålla kvar personen i sängen handlar det i stället om en 
begränsningsåtgärd, vilket enligt Socialstyrelsen saknar lagstöd. 

Riktlinje för sänggrind ger konkret stöd och anger ramar samt sätter gränser för när sänggrind kan 
vara aktuellt att användas. 

Den tidigare riktlinjen har reviderats och anpassats till styrande författningar och dokument. 

Enligt Tidaholms kommuns styrdokument för riktlinje antas riktlinjer antas riktlinjer av ansvarig 
nämnd, därav ärende till Social- och omvårdnadsnämnd för beslut och antagande. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta revidering av riktlinje för användning av 

sänggrind 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Riktlinje för användning av sänggrind”, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Maud Joelsson, 2022-10-26 
 Riktlinje för användning av sänggrind 

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

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/231 

2022-10-31 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Maud Joelsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Tjänsteskrivelse - Riktlinje för användning av 
sänggrind 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta revidering av riktlinje för användning av 
sänggrind 

Ärendet 
Användande av sänggrind kan ge vissa patienter ett gott skydd medan de kan vara direkt olämpliga 
för andra, till exempel patienter med förvirring eller demenssjukdom i kombination med ett 
riskfyllt beteende.  

Det är viktigt att ett beslut om sänggrind alltid bygger på en individuell analys av behov, eventuella 
risker samt reflektion kring alternativa lösningar. 

Det är från vårdgivarens sida alltid viktigt att bedöma och se till syftet med sänggrind. Syftet med 
sänggrind ska vara att stödja, underlätta eller aktivera patienten. Det kan till exempel vara i form 
av ökad trygghet vid sömn eller som lägesändringar och uppresningshjälpmedel. Är syftet däremot 
att begränsa patientens rörlighet eller att hålla kvar personen i sängen handlar det i stället om en 
begränsningsåtgärd, vilket enligt Socialstyrelsen saknar lagstöd. 

Riktlinje för sänggrind ger konkret stöd och anger ramar samt sätter gränser för när sänggrind kan 
vara aktuellt att användas. 

Den tidigare riktlinjen har reviderats och anpassats till styrande författningar och dokument. 

Enligt Tidaholms kommuns styrdokument för riktlinje antas riktlinjer antas riktlinjer av ansvarig 
nämnd, därav ärende till Social- och omvårdnadsnämnd för beslut och antagande. 

Utredning 
Hälso- och sjukvårdsuppgifter inom den kommunala vården omfattar omvårdnad, rehabilitering 
och utförande av medicinska ordinationer. Uppgifterna spänner över ett brett fält på olika nivåer.  

När ett behov av insats uppstår eller förändras gör legitimerad personal en bedömning som kan 
resultera i en åtgärd. Åtgärden dokumenteras som en ordination där det framgår vad som skall 
utföras och i vilken omfattning. Ordination åtföljs av en instruktion där det framgår hur åtgärden 
ska genomföras. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär 
bland annat att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Riktlinje för användning av sänggrind”, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Maud Joelsson, 2022-10-26 
 Riktlinje för användning av sänggrind 
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Ansvarig för dokumentet: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Foto: Fotografens namn om känt, om okänt ta bort texten. 
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Inledning 
Sänggrindar kan ge vissa patienter ett gott skydd medan de kan vara direkt olämpliga för 

andra, till exempel patienter med förvirring eller demenssjukdom i kombination med ett 

riskfyllt beteende. Det är därför viktigt att ett beslut om sänggrind alltid bygger på en 

individuell analys av behov, eventuella risker samt reflektion kring alternativa lösningar. 

Det är från vårdgivarens sida alltid viktigt att bedöma och se till syftet med sänggrindarna. 

Syftet med sänggrindarna ska vara att stödja, underlätta eller aktivera patienten. Det kan till 

exempel vara ökad trygghet vid sömn eller som lägesändring- och uppresningshjälpmedel. Är 

syftet däremot att begränsa patientens rörlighet eller hålla kvar en person i sängen handlar det 

i stället om en begränsningsåtgärd, vilket saknar lagstöd enligt Socialstyrelsen. 

Kriterier och anvisning  

Om det föreligger risk för fall från säng skall en noggrann analys och avvägning göras mellan 

nyttan kontra risken med användandet av sänggrind. Andra alternativ skall bedömas innan 

sänggrind används.  

Sänggrind får endast användas efter samtycke från den enskilde. Ett samtycke kan vara 

muntligt, underförstått eller att vårdgivaren förutsätter att det är förenligt med den enskildes 

vilja.  

Ordination/Förskrivning   
Bedömning av behov för sänggrind och grindskydd ska enligt Socialstyrelsen göras av den 

patientansvariga sjuksköterskan.  

I bedömningen ingår avvägning mellan nyttan kontra risk med användandet i det enskilda 

fallet.                                                                                                                                                 

På särskilda boenden ansvarar sjuksköterskan för att ordinera hur och när sänggrind ska 

användas.  

Det är mycket viktigt att orsak till åtgärden finns dokumenterad i patientens journal och görs 

känd för alla som medverkar i vården av patienten. Sjuksköterskan ansvarar för att 

uppföljning sker.  

Plombering av sänggrind 

Om sänggrind inte har ordinerats ansvarar patientansvarig sjuksköterska för att sänggrinden 

plomberas.  

Plombering av sänggrind görs med hjälp av buntband som låses fast i sänggrinden samt 

sängkonstruktionen. Grinden ska då ej gå att dra upp. 

I vissa fall behöver sänggrind förskrivas separat och detta görs av arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut.  

29



Sida 4 av 4 

Där grinden ingår i produktens grundutförande görs ingen särskild förskrivning. Grundregeln 

är att alla sängar förskrivs/köps in med sänggrind monterad 

Grind som grundutrustning 
På särskilda boenden ansvarar sjuksköterska för att ordinera hur och när grind ska användas. 

Ska sänggrind inte användas ansvarar patientansvarig sjuksköterska för att sänggrinden 

plomberas med hjälp av buntband. 

Plombering av sänggrind sker med hjälp av buntband som låses fast i sänggrinden samt 

sängkonstruktionen. Grinden ska ej gå att dra upp. 

OBS! Sänggrind måste vara i samma läge vid fot och huvudända, det får INTE vara 

”halvgrind”. 

Enligt Socialstyrelsen skall avståndet mellan huvudända/fotända och sänggrind vara antingen 

mindre än 60 mm eller större än 250 mm. Avståndet mellan spjälorna i sänggrinden får inte 

överstiga 120 mm. 

Avståndet mellan obelastad madrass och överkant på grinden får inte vara mindre än 22 cm. 

 

Referenser 
 

Bedömning - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar (socialstyrelsen.se) 

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna - meddelandeblad (socialstyrelsen.se) 

Begränsnings- och skyddsåtgärder - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

Kompletterande vårdåtgärder - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna - meddelandeblad (socialstyrelsen.se) 

Översikt - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

Regeringsformen Grundlagarna - Riksdagen 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-11-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 204 Beslut om riktlinje Informationshantering och 
journalföring inom hälso- och sjukvården 
SON 2022/232 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta riktlinje för informationshantering och 

journalföring inom hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder 
information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i den enskilde 
patientens vård. 

För att upprätthålla kvalitet och säkerhet vid informationshantering och journalföring har 
en arbetsgrupp av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Skaraborg skapat den för 
Skaraborgs kommuner gemensamma riktlinjen. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i 
Skaraborgs kommuner har sedan gemensamt varit delaktiga och antagit dokumentet. 

Riktlinjen ger konkret stöd och anger ramar samt sätter gränser för informationshantering och 
journalföring inom hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta riktlinje för informationshantering och 

journalföring inom hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Riktlinje för informationshantering och journalföring inom hälso- och 

sjukvården i Tidaholms kommun”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 
2022-10-25. 

 Riktlinje för informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården i 
Tidaholms kommun 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/232 

2022-10-25 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Maud Joelsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Riktlinje för informationshantering och 
journalföring inom hälso- och sjukvården i 
Tidaholms kommun 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta riktlinje för informationshantering och 
journalföring inom hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun.  

Ärendet 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder 
information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i den enskilde 
patientens vård. 

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. Även råd per telefon ska dokumenteras och viktig information som lämnats till 
patient och/eller närstående ska finnas beskriven. 

Med journalhandling avses alla de handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om 
patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden samt de åtgärder som genomförs eller 
planeras. Här ingår framställning i skrift, bild eller upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt 
uppfattas med tekniskt hjälpmedel. 

Patientjournalen är ett arbetsredskap som ska finnas tillgänglig för alla som har ansvar för de olika 
delarna av vården samt för patienten själv. Informationen i journalen ska vara tillförlitlig och lätt 
att förstå. Patienten ska så långt det är möjligt, göras delaktig i planeringen av vård- och 
behandlingsåtgärder. 

En väl förd patientjournal utgör dessutom grunden till utvärdering och uppföljning och kan 
därigenom också förbättra vården för den enskilde patienten. Här är det angeläget att använda 
standardiserade termer och begrepp som möjliggör systematiska utdata. Informationshanteringen 
inom hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god 
kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. 

Dokumentation av patientuppgifter ska så långt som möjligt följa Nationell Informationsstruktur 
och ske med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer (ICF) och klassifikation för 
vårdåtgärd (KVÅ) som grund för hälso- och sjukvårdsdokumentation. 
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För att upprätthålla kvalitet och säkerhet vid informationshantering och journalföring har 
en arbetsgrupp av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Skaraborg skapat den för 
Skaraborgs kommuner gemensamma riktlinjen. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i 
Skaraborgs kommuner har sedan gemensamt varit delaktiga och antagit dokumentet. 

Riktlinjen ger konkret stöd och anger ramar samt sätter gränser för informationshantering och 
journalföring inom hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun. 

Det är vårdgivarens ansvar att det finns processer och rutiner som säkerställer att verksamheten 
uppfyller de krav och mål som ställs i lagar och förskrifter, till exempel när det gäller innehållet i 
patientjournalen. Dokumentation är ett av de områden inom kommunal hälso- och sjukvård som 
medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett ansvar för. 

I Patientdatalagen (SFS 2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter om informationsöverföring 
och journalföring i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:4) regleras bland annat vad en hälso- och 
sjukvårdsjournal ska innehålla och hur den ska utformas. 

Lagar som styr journalföring och informationshantering inom hälso- och sjukvård 

• Patientdatalagen (SFS 2008:355) 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). 
• Patientlag (2014:821). 

Lag SFS (2017:612) Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten hälso- och sjukvård. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Riktlinje för informationshantering och journalföring inom hälso- och 

sjukvården i Tidaholms kommun”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 
2022-10-25. 

 Riktlinje för informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården i 
Tidaholms kommun 
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Förord 
Dokumentation är ett av de områdena inom den kommunala hälso- och sjukvården som 

medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett ansvar för.   

  

Ansvaret innebär att tillsammans med verksamhetschef fördela ansvaret och fastställa 

ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för informationshantering och journalföring.  

  

För att upprätthålla kvalitet och säkerhet vid informationshanteringen och journalföring har en 

arbetsgrupp av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Skaraborg skapat denna gemensamma 

riktlinje för informationshantering och journalföring.  
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Inledning 
I Patientdatalagen (SFS 2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter om 

informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) regleras 

bland annat vad en hälso- och sjukvårdsjournal ska innehålla och hur den ska utformas.     

Dokumentationen av patientuppgifter ska så långt som möjligt följa Nationell 

Informationsstruktur och ske med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, 

klassifikationer och övriga kodverk. I kommunen används klassifikation för funktionstillstånd 

(ICF) och klassifikation för vårdåtgärd (KVÅ) som grund för hälso-och 

sjuvårdsdokumentation. Journalen är gemensam för sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast 

samt arbetsterapeut.   

 

Utifrån detta dokument kan varje kommun upprätta lokala rutiner som beskriver hur riktlinjen 

ska tillämpas inom respektive verksamhet.  
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Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet innebär att tydliga krav ställs på hur patientuppgifter ska hanteras och 

hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas. Enligt 3 kap. 4 § HSLF-FS (2016:40) ska 

vårdgivaren ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. 

Informationssäkerhetspolicyn ska innehålla regler för informationshantering utifrån 

Socialstyrelsens och Datainspektionens föreskrifter. (Lokal rutin)  

 

Vårdgivarens ansvar 
Informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska enligt 1 kap. 2  § patientdatalagen 

(2008:355) vara organiserad så att den tillgodoser patientens säkerhet och gör det möjligt för 

vårdgivaren att erbjuda en kostnadseffektiv vård av god kvalitet.   

För att säkerställa detta ska vårdgivaren tilldela, styra och kontrollera åtkomst till 

patientuppgifter.  

 

Riktighet 
Vårdgivaren ska genom ledningssystemet säkerställa att personuppgifterna är oförvanskade, 

att man kan lita på att uppgifterna är korrekta och inte manipulerade eller förstörda på något 

vis 

Konfidentialitet 
Vårdgivaren ska via kvalitetsledningssystemet säkerställa att obehöriga inte ska kunna ta del 

av personuppgifter. Detta säkerställs genom korrekt förvaring och behörighet till uppgifterna. 

 

Spårbarhet 
Spårbarheten är viktig för att säkerställa att information inte har ändrats, eftersökts eller 

lämnats ut till någon som inte har behörighet att ta del av dem. Alla åtgärder ska kunna 

härledas till en användare i informationssystem som är helt eller delvis automatiserade. (Lokal 

rutin)  

 

Förvaring 
Enligt 1 kap. 2§ patientdatalagen (2008:355) ska dokumenterade personuppgifter hanteras och 

förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Det innebära att journalhandlingar är inlåsta 

då de inte används och är under betryggande övervakning när de används. Enligt 6 kap. 7§ 

HSLF-FS (2016:40) ska rutinerna för hantering av patientuppgifter säkerställa att uppgifterna 

förvaras på ett sådant sätt att de är läsbara fram till dess att de får gallras.  

 

Rättelse av dokumentation i hälso- och 

sjukvårdsjournal 
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Enligt 3 kap. 14§ patientdatalagen (2008:355) får uppgifter i en journalhandling inte tas bort 

eller göras oläsliga, förutom med stöd av bestämmelserna om journalförstöring i 8 kap. 4 § 

samma lag. När en felaktig uppgift ska rättas måste man ange när rättelsen gjordes och vem 

som har gjort den. Om en journalanteckning är signerad eller låst får innehållet endast ändras i 

form av rättelser eller efter ett beslut om journalförstöring. Om en felaktig uppgift ska rättas 

måste både den felaktiga uppgiften och rättelsen synas i journalen.  

 

Tillgänglighet  
Vårdgivaren ska genom sitt ledningssystem säkerställa att dokumenterade personuppgifter hos 

vårdgivaren är åtkomliga och användbara för den som är behörig. 
 

Personalens ansvar 
Den hälso- och sjukvårdspersonal, entreprenör, uppdragstagare eller annan som arbetar för en 

vårdgivare eller som har slutit avtal med en vårdgivare ska enligt 6 kap. 1 § HSLF-FS 

(2016:40) ansvara för att personliga lösenord och hjälpmedel för autentisering inte kan bli 

tillgängliga för obehöriga.   

1. ansvara för att datorer eller andra informationsbärare som har använts inte lämnas utan 

att patientuppgifterna är skyddade från obehörig åtkomst, och   

2. endast ta del av patientuppgifter, om han eller hon deltar i vården av patienten eller av 

något annat ändamål som anges i 2 kap. 4 och 5 § patientdatalagen (2008:355) 

behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.   

 

Sekretess och tystnadsplikt  
Sekretessbestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) innebär att 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte får avslöja uppgifter, vare sig muntligt eller genom att 

lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal 

i offentligt bedriven hälso- och sjukvård omfattas inte personal i enskild bedriven hälso- och 

sjukvård av OSL bestämmelser. För personal verksamma hos privata vårdgivare gäller istället 

bestämmelser om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659). 

En patient kan samtycka till att helt eller delvis häva sekretessen inom hälso- och sjukvården 

eller socialtjänsten. Ett samtycke till att häva sekretess kan i vissa fall lämnas i förväg och 

också återkallas. En vårdnadshavare kan samtycka till att häva sekretess för sitt barn men i 

takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till 

barnets synpunkter och önskemål. I övrigt kan man inte häva sekretess för någon annan än sig 

själv. 

Grundläggande bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt finns i offentlighets- och 

sekretesslagen, patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade 

Inre sekretess   
Inre sekretess innebär att den som arbetar hos en vårdgivare bara får ta del av patientuppgifter 

som behövs för vården av patienten. Utöver detta kan det finnas särskilda skäl att ta del av 

patientuppgifter t.ex. vid kvalitetsgranskning eller utredning (Patientdatalagen 2008:35).     
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Loggkontroll 
Loggkontroller ska utföras enligt HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, 

KAP 4, 9§ 

 

Utlämnande av journalhandling till annan vårdgivare  
I dessa fall måste patienten lämna sitt samtycke. Samtycket dokumenteras i journalen av 

ansvarig legitimerad personal. När kopior skrivs ut från den datoriserade hälso- och 

sjukvårdsjournalen till vårdgivare utanför den egna kommunen ska det framgå i journalen 

vem som fått kopian, när den lämnades ut och från vilken del av journalen utskriften är 

gjord.   
 

Spärr av uppgifter mellan vårdgivare    
Patienten har en uttrycklig rätt enligt 4 kap. 4-5§ patientdatalagen (2008:355) att motsätta sig 

att uppgifter som dokumenteras i en journal hos en vårdenhet eller i en vårdprocess görs 

tillgängliga för någon annan som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan 

vårdprocess. I dessa fall ska uppgifterna genast spärras.   
 

Utlämnande av patientuppgifter   
Patienten har rätt att få ta del av sin journal. Enligt Offentlighets och sekretesslagen 

2009:400 ska den som ansvarar för hälso- och sjukvårdsjournalen i respektive 

verksamhet ska i första hand ta ställning till om de begärda patientuppgifterna kan 

lämnas ut.   

Enligt 2 kap. 16§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) ska patientuppgifterna lämnas 

ut skyndsamt; genast eller så snart som möjligt.   

Om uppgifterna inte kan lämnas ut kan den som begärt uppgifterna begära att få ett skriftligt 

beslut med uppgift om hur beslutet kan överklagas. Inom den offentliga vården är det 

myndigheten (den politiska nämnden eller den som fått delegation att fatta beslut för 

myndigheten) som fattar beslut om avslag. Är bedömningen korrekt ska behörig ge den som 

begärt ut uppgifterna ett skriftligt avslag med motivering till avslaget samt en hänvisning till 

var han/hon kan överklaga beslutet. Det är vårdgivaren som bestämmer vem som ska vara 

behörig att fatta ett sådant beslut, enligt delegationsordningen i respektive kommun.   

  

Journalföring  
Att föra journal innebär att man behandlar personuppgifter. Det är en rättslig förpliktelse att 

föra patientjournal inom hälso- och sjukvården och att dokumentera inom socialtjänsten. För 

hälso- och sjukvården regleras skyldigheten i bland annat patientdatalagen och 

kompletterande författningar. För socialtjänsten gäller att personuppgiftsbehandlingen är 

tillåten om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna 

utföras. 
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För att uppfylla skyldigheten att föra patientjournal inom hälso- och sjukvården och 

dokumentera inom socialtjänsten, är det tillåtet att behandla personuppgifter utan den 

registrerades samtycke. Eftersom det är en rättslig förpliktelse behövs inget samtycke. 

 

Syfte att föra journal 
Syftet med att föra hälso- och sjukvårdsjournal enligt 3 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) 

är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. Journalen är ett 

arbetsinstrument för den som ansvarar för patientens vård. En väl förd hälso- och 

sjukvårdsjournal har stor betydelse för patientsäkerheten och ökar tryggheten för personalen 

inom hälso- och sjukvård. Patienten ska alltid informeras när en hälso- och sjukvårdsjournal 

öppnas.  

Kommunen ska vid övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar öppna en journal i aktuellt 

dokumentationssystem.  

  

Hälso- och sjukvårdsjournalen avslutas då hälso- och sjukvårdsinsatsen upphör.  (Lokal rutin)  
 

Enhetlig struktur och formulering  
Enligt 3 kap. patientdatalagen (2008:355) ska en hälso- och sjukvårdsjournal innehålla de 

uppgifter som behövs för en god och säker vård och uppgifterna i journalen ska vila på ett 

korrekt underlag. Dokumentationen ska vara skriven på svenska språket och vara tydligt 

utformad. Svårförståeliga facktermer och förkortningar ska om möjligt undvikas. Journalen 

ska utformas på ett sådant sätt att patientens integritet respekteras. Nedsättande eller 

kränkande omdömen får inte förekomma.   

  

Uppgifter om patients identitet  
Enligt 5 kap. 3§ HSLF-FS (2016:40) ska rutinerna för dokumentation av patientuppgifter 

säkerställa:  

  

• En entydig identifikation av den berörda patienten  

• Patientens kontaktuppgifter   

• Uppgifter om namn och befattning på den personal som svarar för en viss 

journaluppgift 

• Tidpunkten för varje vårdkontakt som patienten har haft eller som planeras   

 

Sammanhållen journalföring 
Regleras huvudsakligen i 6 kapitlet patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården.   

När uppgifter lämnas ut från en vårdgivare till en annan, ansvarar den utlämnande 

vårdgivaren för att varje utlämnande av patientuppgifter är förenligt med 

bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.  

För att göra uppgifter tekniskt tillgängliga för andra vårdgivare krävs att: 

• Vårdgivarna har kommit överens om sammanhållen journalföring. 

• Patienten har informerats om vad den sammanhållna journalföringen innebär. 
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• Patienten inte har motsatt sig att uppgifterna görs tillgängliga. 

• För att en vårdgivare ska få ta del av patientuppgifter som en annan vårdgivare gjort 

tillgänglig genom sammanhållen journalföring krävs som huvudregel att: 

• Det finns en aktiv patientrelation med vårdgivaren. 

• Uppgifterna kan antas ha betydelse för att ge vård och behandling. 

• Patienten samtycker till det. 

 

Skyddad identitet 
Personuppgifter i folkbokföringsregistret är normalt sett offentliga men under vissa 

omständigheter kan en patient ha skyddad identitet. Detta gäller exempelvis i vissa fall när det 

finns en hotbild mot den enskilde.   

  

• Huvudregel för personer med skyddad identitet är att samtliga IT-system endast visar 

personnummer tillsammans med adressen till skattekontoret för förmedlingsuppdrag. 

Övriga fält skall vara spärrade för inmatning av information  

• All kommunikation sker till skattekontoret via förmedlingsuppdrag 

• Ingen övrig information som vägbeskrivning eller dylikt får finnas i journalen.  

• Efter samråd med personen kan mobiltelefonnummer antecknas om behov finns att 

snabbt nå fram med eventuella meddelanden.  

• All pappersbaserad dokumentation skall förvaras i separat låst utrymme, dit endast ett 

begränsat antal personer har tillträde  

  

Krav på hälso- och sjukvårdsjournalens innehåll   
Enligt Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (2016:40)  

 

För att försäkra sig om att uppgifterna är entydiga bör vårdgivaren använda följande 

publikationer, när de är tillämpliga: 

• Socialstyrelsens termbank 

• Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)  

• Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) 

En journal ska innehålla de uppgifter som behövs för 

en god och säker vård av patienten. 
• uppgift om patientens identitet  

• patientens kontaktuppgifter  

• väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården  

• uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder  

• väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder  

• tidpunkten för varje vårdkontakt som patienten har haft eller som planeras  

• uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden 

som gjorts i val om behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad 

medicinsk bedömning  
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I förekommande fall ska även följande 

dokumenteras:  
• uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar   

• utredande och behandlande åtgärder samt bakgrunden till dessa  

• uppgifter om ordinationer och ordinationsorsak  

• resultat av utredande och behandlande åtgärder  

• uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen   

• uppgifter om vårdrelaterade infektioner  

• en varning om att en patient har visat intolerans eller har en överkänslighet som 

innebär en allvarlig risk för patientens liv eller hälsa   

• komplikationer av vård och behandling  

• epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård   

• uppgifter om lämnade och återkallade samtycken (lokal rutin)  

• uppgifter om patientens egna önskemål vad avser vård och behandling   

• de uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende de medicintekniska 

produkter som har förskrivits till, utlämnats till eller tillförts en patient  

• utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter  

• uppgifter om vårdplanering   

• funktionstillstånd  

  

För att erhålla en så god patientsäkerhet som möjligt, ska information föras till journalen 

snarast. Utifrån patientsäkerheten är det viktigt att väsentliga uppgifter om undersökningar 

och bedömningar finns tillgängliga så fort som möjligt.  

Signering  
Enligt 6 kap. 4§ HSLF-FS (2016:40) ska vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för 

signering av journalanteckningar och för bekräftelse av åtgärder som rör patientens vård och 

behandling. (Lokal rutin)  

Den som ansvarar för en journalanteckning ska signera den för att styrka att 

uppgifterna är riktiga. Det kan också vara att någon med sin signatur eller 

namnunderskrift visar att hen utfört en hälso- och sjukvårdsuppgift.  

  

Annat språk än svenska  
Enligt huvudregeln ska hälso- och sjukvårdsjournalen vara skriven på svenska, undantag 

finns, se 6 kap. 8§ HSLF-SF (2016:40) Fackuttryck får användas när de är nödvändiga för att 

uppfylla kravet på tydlighet. Det är dock viktigt att använda en lättförståelig svenska och 

allmänt vedertagna förkortningar, både med hänsyn till patienten och till den övriga 

personalen som kan behöva använda journalen.  

  

Tolkning och översättning av uppgifter i hälso- och 

sjukvårdsjournalen  
Enligt 6 kap. 10§ HSLF-SF (2016:40) ska vårdgivaren säkerställa att en patient kan ta del av 

sin patientjournal på ett sådant sätt att hen kan förstå innehållet.  
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Kvalitetskontroll 
Journalgranskning av legitimerad personal.  

Loggkontroll i journalsystem genomförs av ansvarig personal.  

Kontroll av behörighet till journalsystem.  
 

Referenser  
Patientdatalag (2008:355)  

 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  

 

Tryckfrihetsförordning (1949:105)  

 

HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och 

behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 

 

Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (socialstyrelsen.se) 

 

Skatteverket Om skyddade personuppgifter  

 

Skatteverkets förmedlingsuppdrag 

 

Nationell informationsstruktur - Socialstyrelsen 

 

Samtycke. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten - Socialstyrelsen  

 

Samtycke som rättslig grund - Integritetsmyndigheten  
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 205 Beslut om riktlinje för hälso- och 
sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms 
kommun 
SON 2022/233 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta revidering av riktlinje för hälso- och 

sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen ansvarar för kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser för de 
som bor i ordinärt boende eller vistas på särskilt anpassat boende, kort- och växelvård, 
dagverksamhet och daglig verksamhet. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2017:30 och 
bygger till vissa delar på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 och beviljade 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387. I Västra 
Götaland finns ett avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan de 49 kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. Av avtalet framgår att kommunen ska erbjuda en god hälso- och 
sjukvård till personer med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under 
vistelsetiden till personer med beslut om dagverksamhet (SoL) samt i daglig verksamhet (LSS). 

Enligt HSL kap. 11 ska det i den kommunala hälso- och sjukvården finnas en eller flera medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor (MAS). MAS ansvarar bland annat för beslut om att delegera ansvar för 
vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna. 

Enligt Tidaholms kommuns styrdokument för riktlinje antas riktlinjer av ansvarig nämnd, därav 
som ärende till social- och omvårdnadsnämnden för beslut om antagande av reviderad riktlinje. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta revidering av riktlinje för hälso- och 

sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms 

kommun”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2022-10-15 
 Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/233 

2022-10-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Maud Joelsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt 
delegering i Tidaholms kommun 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta revidering av riktlinje för hälso- och 
sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun.  

Ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen ansvarar för kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser för de 
som bor i ordinärt boende eller vistas på särskilt anpassat boende, kort- och växelvård, 
dagverksamhet och daglig verksamhet. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2017:30 och 
bygger till vissa delar på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 och beviljade 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387. I Västra 
Götaland finns ett avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan de 49 kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. Av avtalet framgår att kommunen ska erbjuda en god hälso- och 
sjukvård till personer med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under 
vistelsetiden till personer med beslut om dagverksamhet (SoL) samt i daglig verksamhet (LSS). 

Enligt HSL kap. 11 ska det i den kommunala hälso- och sjukvården finnas en eller flera medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor (MAS). MAS ansvarar bland annat för beslut om att delegera ansvar för 
vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna. 

Utredning 
Hälso- och sjukvårdsuppgifter inom den kommunala vården omfattar omvårdnad, rehabilitering 
och utförande av medicinska ordinationer. Uppgifterna spänner över ett brett fält på olika nivåer. 
Inom den kommunala hälso- och sjukvården finns tre yrkeskategorier som är hälso- och 
sjukvårdspersonal; leg. arbetsterapeut, leg. fysioterapeut/sjukgymnast och leg. sjuksköterska. Dessa 
yrkeskategorier har formell kompetens för sina respektive hälso- och sjukvårdsuppgifter. Till den 
kommunala hälso- och sjukvården hör förutom den legitimerade personalen den 
omvårdnadspersonal som biträder dessa grupper. 

Detta dokument är en beskrivning av hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs i den kommunala 
vården i Skaraborgs kommuner samt processer vid beslut om utförandet av yrkesspecifika 
arbetsuppgifter med syfte att: 

46



Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

• Tydliggöra vilka arbetsuppgifter som är hälso- och sjukvårdsuppgifter samt den 
legitimerade personalens ansvar inom kommunal hälso- och sjukvård. 

• Lägga grunden för en samsyn kring vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan bli föremål 
för delegering i Tidaholms kommun. 

• Bidra till en god och säker vård i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Enligt patientsäkerhetslag (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att bidra till en 
hög patientsäkerhet samt utföra sitt arbete i överensstämmelse med beprövad erfarenhet. En 
patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. 
Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

För att upprätthålla kvalitet och säkerhet för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegeringar har 
en arbetsgrupp av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Skaraborg skapat den för Skaraborgs 
kommuner gemensamma riktlinjen. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Skaraborgs kommuner 
har varit delaktiga i revidering och tillsammans antagit dokumentet.  

Riktlinjen skapades första gången 2010, har reviderats 2013, 2017, 2019 samt 2022. Dokumentet 
revideras vid förändringar, revideringar, nya lagar, författningar, regionala överenskommelser och 
styrdokument. Den tidigare antagna riktlinjen har reviderats och anpassats till styrande 
författningar och dokument.  

Riktlinjen ger konkret stöd och anger ramar samt sätter gränser för hälso- och sjukvårdsuppgifter 
samt delegeringar inom hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun. 

Enligt Tidaholms kommuns styrdokument för riktlinje antas riktlinjer av ansvarig nämnd, därav 
som ärende till Social- och omvårdnadsnämnd för beslut om antagande. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
Enligt Tidaholms kommuns styrdokument för riktlinje antas riktlinjer av ansvarig nämnd, därav 
som ärende till social- och omvårdnadsnämnden för beslut om antagande av reviderad riktlinje. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms 

kommun”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2022-10-15 
 Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun 
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Inledning 
 

För att upprätthålla kvalitet och säkerhet kring hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i 

Skaraborg har en arbetsgrupp utsetts av medicinskt ansvariga sjuksköterskor att revidera befintlig 

gemensam riktlinje för Skaraborgs kommuner.  

 

Riktlinjen skapades första gången 2010-05-10 och har av Mas-nätverket i Skaraborg reviderats 2013-

05-21, 2017-03-01, 2019-11-08 samt 2022-09-01. 

 

2022 års representanter i arbetsgruppen: 
 
Södra Skaraborg   Norra Skaraborg 
Maud Joelsson   Lena von Heideken 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Tidaholms kommun   Hjo kommun 
 
 
Norra Skaraborg 
Pia Stenlund 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Mariestads kommun 
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Bakgrund 
 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2017:30 och 

bygger till vissa delar på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 och beviljade insatser 

enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387. I Västra Götaland finns ett 

avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan de 49 kommunerna och 

Västragötalandsregionen. Av avtalet framgår att kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård 

till: 

Personer med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden till 

personer med beslut om dagverksamhet, (SOL), samt i daglig verksamhet, (LSS). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 kap. 11 ska det i den kommunala hälso- och 
sjukvården finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter 
som arbetar med rehabilitering kan det i stället finnas en fysioterapeut/sjukgymnast eller 
arbetsterapeut som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). MAS svarar för att 
beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna.  

Hälso- och sjukvårdsuppgifter inom den kommunala vården omfattar omvårdnad, rehabilitering och 

utförande av medicinska ordinationer. Uppgifterna spänner över ett brett fält på olika nivåer. Inom 

den kommunala hälso- och sjukvården finns tre yrkeskategorier som är hälso- och sjukvårdspersonal: 

leg. arbetsterapeut, leg. fysioterapeut/sjukgymnast och leg. sjuksköterska. Dessa yrkeskategorier har 

formell kompetens för sina respektive hälso- och sjukvårdsuppgifter. Till den kommunala hälso- och 

sjukvården hör förutom den legitimerade personalen den omvårdnadspersonal som biträder dessa 

grupper. 

Detta dokument är en beskrivning av hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs i den kommunala 

vården i Skaraborg samt processer vid beslut om utförandet av yrkesspecifika arbetsuppgifter med 

syfte att: 

• Tydliggöra vilka arbetsuppgifter som är hälso- och sjukvårdsuppgifter samt den legitimerade 
personalens ansvar inom kommunal hälso- och sjukvård. 

• Lägga grunden för en samsyn kring vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan bli föremål 
för delegering inom Skaraborgs kommuner. 

• Bidra till en god och säker vård i den kommunala hälso- och sjukvården. 
 

Enligt patientsäkerhetslag (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att bidra till en hög 

patientsäkerhet samt att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
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erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa 

krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

Definitioner och begrepp 
 

Hälso- och sjukvård Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 

och skador (Socialstyrelsens termbank). 

 

Instruktion  Information som beskriver hur något ska utföras (Rikstermbanken). 

 

Ordination Beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att 

påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

(Socialstyrelsens termbank). 

 

Handledning Råd och stöd vid eller inför utförande av hälso- och sjukvårdsuppgift 

(tolkning enligt MAS). 

 

Egenvård  Hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal bedömt att en person själv kan utföra eller utför med 

hjälp av någon annan.  (SOSFS 2009:6).  

 

Delegering  Med delegering avses att någon som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en medicinsk 

arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell 

kompetens för uppgiften. (SOSFS 1997:14). 
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Specifik  Bestämd, av särskilt slag (tolkning enligt MAS). 

 

Formell kompetens Legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning som leder till 

yrkesexamen enligt särskild examensbeskrivning. Utöver sådan 

utbildning kan för vissa arbetsuppgifter formell kompetens förvärvas 

genom för yrket fastställd specialistutbildning eller genom särskilda 

kurser inom yrket (SOSFS 1997:14).  

 

Reell kompetens Uppgiftsmottagaren skall vara reellt kompetent för den aktuella 

uppgiften. Hen skall genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet 

eller genom fortbildning ha visat sig ha blivit reellt kompetent för den 

uppgift som avses att delegeras (SOSFS 1997:14).  

 

Ordinationsprocessen 
 

När ett behov av hälso- och sjukvårdsinsats uppstår eller förändras gör legitimerad personal en 

bedömning som kan resultera i en åtgärd. Åtgärden dokumenteras som en ordination där det 

framgår vad som skall utföras och i vilken omfattning. Ordinationen åtföljs av en instruktion där det 

framgår hur åtgärden ska genomföras. 

Om den legitimerade personalen bedömer att patienten klarar att ta ansvaret för utförandet av 

ordinationen, resulterar det i vård under eget ansvar – egenvård (SOSFS 2009:6). Handledning ges då 

till patienten. Det innebär att åtgärden utförs självständigt av patienten eller med hjälp av någon som 

patienten själv instruerar. 

I de fall patienten inte kan utföra åtgärden som egenvård utförs hälso- och sjukvårdsuppgiften av den 

legitimerade personalen själv eller lämnas över till omvårdnadspersonal som då får handledning i hur 

uppgiften ska utföras. I vissa fall måste uppgiften delegeras. 

 

 

 

 

53



Sida 7 av 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordination  

av hälso- 

och 

sjukvårdsåtgärder 

A 

Åtgärd som utförs 

av omvårdnads-

personal utan 

delegering 

B 

Åtgärd som utförs 

av omvårdnads-

personal efter 

delegering 

 

C 

Åtgärd som utförs 

av leg personal 

Egenvård 

Behov 

uppstår/förändras 

Bedömning görs 

Ordinationsprocessen 
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Eget yrkesansvar 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård 
som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt (PSL 6 kap. 1 §). 
 
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör 
sina arbetsuppgifter. 
Detta innebär ingen inskränkning i vårdgivarens ansvar (PSL 6 kap 2§).  
 
Verksamhetschefen är ansvarig för att det finns personal, lokaler och utrustning som behövs 
för att god vård skall kunna ges (HSL 5 kap. §2).  
 
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser 
som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada (PSL 6 kap. 4 §). 
 

Delegering 
Enligt 6 kap. 3§ i patientsäkerhetslagen (2010:659) får den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal 

överlåta en arbetsuppgift till en annan person, endast då detta är förenligt med kravet på en god och 

säker vård. Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan svarar för att denne har 

förutsättningar att fullgöra uppgiften.  

Den arbetsuppgift som ska delegeras ska vara klart definierad. Den som delegerar ska inte bara vara 

formellt utan också reellt kompetent för arbetsuppgiften som beslutet avser. 

Den som avser att delegera en arbetsuppgift ska för uppgiftsmottagaren ange den arbetsuppgift som 

delegeringen avser samt klargöra för uppgiftsmottagaren vilka teoretiska och praktiska kunskaper 

som krävs för att fullgöra arbetsuppgiften på ett fullgott sätt. Den som avser att delegera en 

arbetsuppgift ska fråga uppgiftsmottagaren om denna anser sig ha tillräcklig utbildning och 

erfarenhet för uppgiften. Uppgiftsmottagaren ska upplysa den som ska delegera om sin förmåga att 

fullgöra denna. Om uppgiftsmottagaren anser att hen inte har tillräckliga kunskaper och erfarenheter 

för uppgiften får denna inte delegeras. 

Delegeringar av medicinska arbetsuppgifter får inte göras slentrianmässigt. Med hänsyn till 
kraven på vård av god kvalitet och hög säkerhet för patienterna ställer varje delege-
ringsbeslut mycket stora anspråk på gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet hos 
såväl den som delegerar som den som åtar sig arbetsuppgiften. 
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Den som meddelat ett delegeringsbeslut skall vid olika tillfällen under den tid som 
delegeringen gäller kontrollera att uppgiftsmottagaren fullgör uppgiften på ett riktigt sätt. 
Hen skall ge den som mottagit delegeringen den handledning som behövs. Visar det sig att 
uppgiftsmottagaren saknar förmåga att utföra uppgiften skall delegeringen återkallas (SOSFS 
1997:14). Verksamheten bör vara organiserad så att detta kan uppfyllas. 
 
Då varje enhet inom hälso- och sjukvården skall vara bemannad med formellt kompetent personal i 

den omfattning som är nödvändig, blir utrymmet för delegeringar av arbetsuppgifter begränsat. 

Delegering är inte avsett att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. 

Även om bemanningen är sådan att formellt kompetent personal finns i den omfattning som är 

nödvändig, kan situationer förekomma där det kan vara befogat att delegera en arbetsuppgift till 

någon som förvärvat reell kompetens för uppgiften. Det kan ske när det utifrån ett helhetsperspektiv 

är bättre för patienternas behov och under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras. 

Vårdgivaren kan aldrig föreskriva att viss eller vissa medicinska arbetsuppgifter skall delegeras. 

Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver nämligen alltid en professionell 

bedömning. För detta svarar den yrkesutövare som är ålagd arbetsuppgiften. 

En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en bestämmelse i en författning, en instruktion 
eller liknande framgår att uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp eller om något 
liknande formellt eller praktiskt hinder föreligger. 
 
Den som meddelat ett delegeringsbeslut ska vid olika tillfällen under den tid som delegeringen gäller 

kontrollera att uppgiftsmottagaren fullgör uppgiften på ett riktigt sätt. Hen ska ge den som mottagit 

delegeringen den handledning som kan behövas. Visar det sig att uppgiftsmottagaren saknar 

förmåga att utföra uppgiften skall delegeringen omedelbart återkallas (SOSFS 1997:14). 

 

Delegering kan ibland ske mellan vårdgivare 

Det är oftast en sjuksköterska som delegerar arbetsuppgiften till en person som är anställd i en 

annan organisation. För att kunna delegera över organisationsgränser måste de båda huvudmännen 

vara överens om detta. Personen som tar emot delegeringen behöver ge sitt samtycke. Den 

legitimerade personal som delegerar ansvarar för att personen som ska utföra uppgiften har 

tillräckliga förutsättningar. Den som tar emot uppgiften får samma ansvar som annan hälso- och 

sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen; vem får göra vad).  
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Hälso- och sjukvårdsuppgifter 

På följande sidor redovisas hälso- och sjukvårdsuppgifter fördelade utifrån respektive 
yrkeskategori och indelade enligt följande: 
 

A.  Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av reellt kompetent personal inom 

vård och omsorg. 

B.  Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering av legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal för att kunna utföras av reellt kompetent personal inom vård och omsorg. 

C.  Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte får delegeras utan ska utföras av 
leg. hälso- och sjukvårdspersonal. 

Vid bedömning av om en hälso- och sjukvårdsuppgift ska utföras enligt A, B eller C ska följande 

beaktas: 

 

• patientens tillstånd och funktionsnedsättning (t.ex. smärta, spasticitet, desorientering, 
nedsatt verbal och kommunikativ förmåga, progressiv sjukdomsbild). 

• risker för patientens säkerhet/felbehandling. 

• uppgiftens svårighetsgrad. 

• omvårdnadspersonalens reella kompetens. 

• den legitimerade personalens reella kompetens dvs. att den som delegerar ska vara väl 
förtrogen med uppgiften. 

 

Arbetsterapeut 
 

A. Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av 

reellt kompetent personal inom vård och omsorg. 

• Okomplicerad aktivitetsträning inom: 
- personlig ADL, t.ex. förflyttningar, på-/ avklädning, hygien, toalettbesök 
- instrumentell ADL, t.ex. matlagning, inköp, städning 
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- övriga aktiviteter i vardagen och på fritiden. 
 

• Okomplicerad funktionsträning av 
- kognitiva funktioner; t.ex. minne, språk/kommunikation, kroppsuppfattning, 

uppmärksamhet  
- psykiska funktioner; t.ex. uthållighet, självförtroende, initiativ 
- sociala funktioner; t.ex. uppmärksamhet, samtala, samarbeta  
- sensomotoriska funktioner; t.ex. ledrörlighet, greppförmåga, koordination, 

muskelfunktion, balans, sensibilitet. 
 

• Okomplicerad ortosbehandling och ödem-/kompressionsbehandling, 

t.ex. av-/påtagning av ortoser och ödem-/kompressionshandskar. 

• Tillse att förskrivna medicintekniska produkter/hjälpmedel hanteras och används på 
avsett sätt. 

• Rapportering och dokumentation (på papper eller digitalt) av utförd ordinerad hälso- 
och sjukvårdsuppgift (SOSFS 2008:355). 

• Insamling av uppgifter som ligger till grund för bedömning t.ex. kvalitetsregister. 

 

B. Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering 

av legitimerad arbetsterapeut för att kunna utföras av reellt 

kompetent personal inom vård och omsorg. 

 

Delegering krävs när arbetsuppgiften innebär en risk för vårdskada. 

 
• Specifik/ avancerad aktivitetsträning av personlig och/eller instrumentell ADL, arbete och 

fritid. 

• Specifik/ avancerad funktionsträning av kognitiva, psykiska, sociala eller sensomotoriska 
funktioner. 

• Specifik/ avancerad behandling med värme alternativt kyla. 

• Specifik/ avancerad behandling med medicinteknisk produkt. 

- Specifik ortosbehandling, t ex på- och avtagning av komplicerande ortoser. 
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• Specifik kompressionsbehandling. 

 

C. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte får delegeras utan ska 

utföras av leg. arbetsterapeut 

• Aktivitetsbedömning. 

• Identifiera problem, fastställa mål och planera åtgärder. 

 

• Medverka till att identifiera risker i miljö och livsföring och bedöma vilka hälsofrämjande 
arbetsterapeutiska åtgärder som behöver genomföras. 

• Genomföra åtgärder av komplicerad karaktär, för att utveckla eller bibehålla aktivitets- och 
funktionsförmåga. 

• Upprättande av träningsprogram. Dosering av träningsintensitet, frekvens och belastning. 

• Utprovning och förskrivning av medicintekniska produkter/hjälpmedel i enlighet med 
Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

• Initiera, anvisa och prova ut specialanpassning av medicinteknisk produkt/hjälpmedel samt 
förskriva denna. 

• Föreslå åtgärder för anpassning av miljön, t.ex. bostadsanpassning, samt ansvara för att 
dessa är säkra för patienten. 

• Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån yrkeskompetens. 

• Uppföljning och utvärdering av utförda hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

• Ansvara för att relevant information inom yrkesområdet inhämtas och rapporteras vidare i 
vårdkedjan. 

• Ansvara för att göra riskbedömningar, arbeta med skadeprevention och hantera av-
vikelser inom yrkesområdet. 

• Ge råd och stöd, instruera och handleda patient, närstående och vårdpersonal utifrån den 
enskilde patientens behov inom yrkesområdet. 

• Ansvara för att analysera och bedöma åtgärder för insamlade riskbedömningar från 
t.ex. senior alert. 
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Fysioterapeut/sjukgymnast 

 

A. Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av 

reellt kompetent personal inom vård och omsorg. 

 

• Okomplicerad aktivitetsträning 
- Gång- och trappträning med eller utan gånghjälpmedel. 
- Förflyttningsträning; t.ex. förflyttning i och ur säng, resa sig upp alternativt sätta sig i 

stol. 

• Okomplicerad funktionsträning 

- kontrakturförebyggande åtgärd; t.ex. uttag av rörlighet i samband med  
av- eller påklädning, enkla rörelseövningar eller funktionella viloställningar. 

- andningsgymnastik; t.ex. assistera vid andning med PEP-flaska eller PEP-mask. 
- av t.ex. muskelstyrka, rörlighet, kondition, koordination och balans med eller 

utan redskap.  

• Leda gruppgymnastik. 

• Av- och påtagning av ortopediska hjälpmedel, t.ex. okomplicerade ortoser. 

• Tillse att förskrivna medicintekniska produkter/hjälpmedel sköts och används på 
avsett sätt. 

• Insamling av uppgifter som ligger till grund för bedömning t.ex. kvalitetsregister. 

 

B. Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering 

av legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast för att kunna utföras av 

reellt kompetent personal inom vård och omsorg. 

 

Delegering krävs när arbetsuppgiften innebär en risk för vårdskada. 

 

• Specifik/avancerad aktivitetsträning 
- gång- och trappträning. 
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• Specifik/avancerad funktionsträning 
- kontrakturprofylax enligt program, av t.ex. muskelstyrka, rörlighet, kondition, 

koordination och balans med eller utan redskap. 
- andningsgymnastik, t.ex. assistera vid andning med PEP-flaska, PEP-mask eller 

hostmaskin. 
- träning/behandling på tippbräda. 

• Behandling med medicinteknisk produkt. 
- TENS-behandling. 
- Specifik/ avancerad ortosbehandling, t.ex. på- och avtagning av komplicerande 

ortoser. 

• Behandling med värme alternativt kyla. 

• Specifik bassängträning. 

 

C. Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte får delegeras 

utan ska utföras av leg. fysioterapeut/sjukgymnast. 

 

• Funktionsbedömning. 

• Identifiera problem, fastställa mål och planera åtgärder. 

• Medverka till att identifiera risker i miljö och livsföring och bedöma vilka hälsofrämjande 
åtgärder som behöver genomföras. 

• Utföra komplicerad funktionsträning/behandling. 

• Upprättande av träningsprogram. Dosering av träningsintensitet, frekvens och belastning. 

• Utföra akupunktur i smärtlindrande och/eller behandlande syfte. 

• Utprovning och förskrivning av medicintekniska produkter(hjälpmedel) i enlighet med VG-
regionens Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

• Utprovning av medicinteknisk produkt inför behandling inom yrkesområdet såsom 
- TENS-utprovning för smärtlindring och/eller behandling. 
- Utprovning av ortoser. 

• Initiera, anvisa och prova ut specialanpassning av medicinteknisk produkt/hjälpmedel samt 
förskriva denna. 

• Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån yrkeskompetens. 
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• Uppföljning och utvärdering av utförda hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

• Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (SOSFS 2008:355). 

• Ansvara för att relevant information inom yrkesområdet inhämtas och rapporteras vidare i 
vårdkedjan. 

• Ansvara för att göra riskbedömningar, arbeta med skadeprevention och hantera avvikelser 
inom yrkesområdet. 

• Inom yrkesområdet ge råd och stöd, instruera och handleda patient, närstående och 
vårdpersonal utifrån den enskilde patientens behov.  

• Ansvara för att analysera och bedöma åtgärder för insamlade riskbedömningar från 
t.ex. senior alert. 

 

Sjuksköterska 
 

A. Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av 

reellt kompetent personal inom vård och omsorg. 

 

• Okomplicerade sjukvårdsuppgifter exempelvis: 
- observationer och kontroller (till exempel – förändringar av allmäntillstånd, 

nutrition, temperatur, puls, blodtryck, urin/faeces). 
- enklare såromläggning som inte kräver uppföljning. 
- byte av inkontinenshjälpmedel. 
- på- och avtagning av kompressionsstrumpa klass 1. 

 

• Akut insättning av PEG-sond när den ramlat ut, detta måste kunna göras av den som 
upptäcker det för att undvika hopdragning, vilket kan kräva re-operation. 

• Allmän omvårdnad vid vård vid livets slut samt omhändertagande av avliden. 

• Hantering av material, orent och höggradigt rent/sterilt, hantering av smittförande 
avfall samt skötsel av medicintekniska produkter. 

• Insamling av uppgifter som ligger till grund för bedömning t.ex. kvalitetsregister, vätskelista. 
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B. Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering 

av legitimerad sjuksköterska för att kunna utföras av reellt 

kompetent personal inom vård och omsorg.  

 

Delegering krävs när arbetsuppgiften innebär en risk för vårdskada. 

 

• Läkemedelshantering enligt riktlinjer för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvården i 
Skaraborgs kommuner exempelvis: 

- Administrering och i vissa fall iordningställande av läkemedelsdos. 
- Iordningställa och administrera subcutant diabetesläkemedel i förfylld penna vid stabil 

plasmaglucosnivå.  
- P-glukoskontroll 
- Byte av p-glukossensor. 
- iordningsställa och administrera subkutan injektion med förfylld spruta eller penna, 

beslutas i samråd med MAS i varje enskilt fall. 
- Syrgasbehandling med koncentrator eller tuber enligt ordination och anvisning, inte 

inställning av syrgasflöde. 
- Inhalationsbehandling med nebulisator. 

• Komplicerade sjukvårdsuppgifter exempelvis: 

1. Nutrition 
- Matning av person med uppenbara sväljningssvårigheter. 
- Avslutning av matning via nasalsond. 
- Matning via sond.  

2. Elimination 
- Kateterspolning, blåssköljning, blåsträning, RIK. 
- Manuell peritonealdialys. 
- Skötsel av suprapubiskateter. 
- Skötsel av stomi 

 
3. Andningsvård 

- Assistans och skötsel av CPAP, BIPAP 
- Assistans och skötsel av hostmaskin 
- Tracheostomiskötsel och sugning i tracheostomin, beslutas i samråd med      

MAS i varje enskilt fall 
 

4. Provtagning 
- venprovtagning (ej blodgruppering). 
- Nasofarynxprovtagning beslutas i samråd med MAS. 
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5. Kompressionsbehandling; lindning av ben eller på och avtagning av    
kompressionsstrumpa klass 2. 

 
6. Såromläggningar och sårbehandlingar som kräver uppföljning. 

 
 
 

C. Ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte får delegeras 

utan ska utföras av leg. sjuksköterska. 

 

• Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (SOSFS 2008:355). 

• Medicinsk bedömning enligt formell kompetens vid sjuk- och olycksfall. 

• Ansvar för specifik omvårdnad, planering av individuella omvårdnadsmål/planer och 
omvårdnadsåtgärder samt uppföljning och utvärdering av hälso- och sjuk-
vårdsuppgifter. 

• Inom yrkesområdet ge råd och stöd, instruera och handleda patient, närstående och 
vårdpersonal utifrån enskilda patienters behov. 

• Ansvara för att analysera och bedöma åtgärder för insamlade riskbedömningar från 
till exempel senior alert. 

• Läkemedelshantering till exempel: 

- Iordningsställande av ordinerat läkemedel som ej kan delegeras 
- Uppföljning av läkemedelsbehandling på individnivå tillsammans med be-

handlande läkare 
- Intramuskulära injektioner 
- Vaccinationer 
- Infusioner 
- Infusioner med risk för allergiska reaktioner utförs inte generellt utan endast 

efter ifylld blankett Behandlingsanvisning vid risk för överkänslighetsreaktion, 
(Bilaga 11; Riktlinjer för läkemedelshantering). 

 

• Katetrisering samt instillation av läkemedel efter ordination, ex. i urinblåsa 

• Provtagning för blodgruppering och bastest  
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• Sättning av sond. Lägeskontroll av nässond innan sondmatning. Sondmatning vid 
samtidig infusionsbehandling eller behandling med epiduralkateter. 

• Öronspolning. 

• Ansvar för hantering av medicintekniska produkter (MTP) som förekommer vid medicinsk 
behandling  

• Kontroll av t.ex. smärtpumpar, epiduralkatetrar, port-a-cath, syrgas, kalibrering av 
blodtrycksmanschett, dialysapparatur.  

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicintekniska produkter 

och, till dessa, anslutna informationssystem ska ha kunskap om: 

- produkternas funktion  

- riskerna vid användningen av produkterna på patienter  

- hanteringen av produkterna 

- och vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning, 

när en negativ händelse har inträffat. I tillämpningsområdet ingår underhåll och 

transporter (SOSFS 2008:1). 

- Hälso- och sjukvårdspersonalen ska kontrollera de medicintekniska produkterna 

innan de används på patienter. Kontrollen ska göras enligt de av tillverkaren givna 

instruktionerna, om sådana finns. 

• Utprovning och förskrivning av medicintekniska produkter/hjälpmedel (i enlighet 
med Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel).  

• Vid dödsfall genomföra den yttre undersökningen av kroppen enligt indirekta kriterier om 

detta är överenskommet före dödsfallet (3 kap. SOSFS 2005:10). 
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Socialstyrelsens termbank. 
 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ 
 

Socialstyrelsen; vem får göra vad 

 

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/   

 
Socialtjänstlag (2001:453) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-
453 

Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387 

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ 
 

 
 

Regionala 

överenskommelser: 
 

Länkar 

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland 2017 - 2020 

https://www.vardsamverkan.se/dokument/ 

 

Handbok för förskrivning av personliga 
hjälpmedel. 

https://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/han
dbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/ 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad månadsrapport. 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder 

för att nå en budget i balans. 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad månadsrapport. 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för 

att nå en budget i balans. 

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

2022-11-02 
✓ Månadsrapport oktober 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

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

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/21 

2022-11-02 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse – månadsrapport oktober 2022 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport. 
 
samt 
 

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

Ärendet 
Månadsrapport efter oktober 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

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

2022-11-02 
✓ Månadsrapport oktober 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

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

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. 

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

2022. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter oktober 2022 är ett underskott mot 

budget på 5,3 miljoner kronor. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för social- och omvårdnadsnämnden ska nämnden fullgöra 

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

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

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

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

kommunala hälso- och sjukvården. 

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

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

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför. 

Organisation 

 

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

underliggande enheter där arbetet är organiserat inom områdena biståndsbedömning, 

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

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

uppsökande verksamheter. 

Händelser av väsentlig betydelse 

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

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

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

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

arbetsledares och enhetschefers arbetstid. 

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

Solvik efter brandföreläggande har inneburit ett intagningsstopp på Solvik för att 

74



Social- och omvårdnadsnämnd, Månadsrapport oktober 2022 6(11) 

minska antalet boende. Personal på Solvik och Midgård har förflyttats till Lindängen. 

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

längre. Daglig verksamhet har flyttat till nya  tillgänglighetsanpassade lokaler vilket har 

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

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

sysselsättning igen. 

Inom verksamheten har digitala medicinskåp och digitala signeringslistor införts i syfte 

att öka patientsäkerhet och säkrare läkemedelshantering.  Det nya arbetssättet 

möjliggör säkrare hantering och information mellan legitimerad och delegerad 

vårdpersonal. Arbetet sker i realtid, när personalen signerar given dos i sin 

mobiltelefon kan sköterskan se detta direkt. Detta arbetssätt är säkrare både för 

patient och vårdpersonal. 

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

upphandlats tillsammans med 12 kommuner. Systemet kommer innebära ett bättre 

stöd i arbetet. 

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

Trots att pandemin inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom kvarstår 

rekommendationer för skyddsutrustning. Nationella och regional rekommendationer 

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

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

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

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

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

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

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

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

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

Utfallet för Social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – oktober 2022 är 

ett underskott mot budget på 3,5 miljoner kronor. 

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

5,3 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,6 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

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

vårdplatser inom verksamheterna LSS, funktionsnedsättning, missbruksvård samt våld i 

nära relation. Återöppnandet av Lindängen har inneburit ökade driftskostnader för 

äldreomsorgen eftersom avdelningar inte stängts på något annat boende. 

Jämfört med föregående prognos (september 2022) har underskottet ökat med 0,8 

miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på att kostnad för externa 

vårdplaceringar ökar, samt att kostnad för äldreomsorg är hög då verksamheten 

fördelats på fler men mindre avdelningar. 

  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   

Budgetr

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

32

2,9 

32

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

Avvikelse 

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

-

0,5 

-

0,5 
-2,4 -4,4 -5,2   
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Avvikelse 

(%) 
0 0,2 0 0 0 

-

0,2 

-

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

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 -

 2022-10-31 

2022-01-01 -

 2022-10-31 
 

2021-01-01 -

 2021-10-31 

Verksamhetens intäkter 48 428 34 947 13 481 45 414 

Verksamhetens kostnader -319 875 -302 934 -16 941 -300 466 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-271 447 -267 987 -3 460 -255 052 

Budgetram 267 987 267 987 0 261 370 

Nämndens avvikelse -3 460 0 -3 460 6 318 

Preliminärt utfall efter oktober 2022 är ett underskott mot budget på 3,5 miljoner 

kronor. 

Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• Kostnader för externa placeringar med beräknad verkställighet senare under år 

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

påverkat utfallet för år 2022. 

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

prognosunderskott i verksamheterna. 

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

prognosunderskott i verksamheterna. 

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

period på följande sätt: 

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

miljoner kronor. 

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

• Avvikelsen för insatser till personer med funktionsnedsättning är ett underskott 

motsvarande 1,9 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för missbruksvård är ett underskott motsvarande 2,0 miljoner 

kronor. 

• Avvikelsen för barn- och ungdomsvård är ett överskott motsvarande 2,1 

miljoner kronor. 

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

motsvarande 2,5 miljoner kronor. 

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

kronor. 

• Avvikelsen för flyktingmottagande är ett överskott motsvarande 0,8 miljoner 

kronor. 

• I övrigt mindre avvikelser från budget. 

Avvikelserna har till viss del kunnat hanteras genom tillskott från riktade statsbidrag 
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samt nämndens medel för oförutsedda behov. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 46 112 41 937 4 175 58 348 

Verksamhetens kostnader -374 253 -364 828 -9 425 -368 122 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -328 141 -322 891 -5 250 -309 774 

Budgetram 322 891 322 891 0 315 167 

Nämndens avvikelse -5 250 0 -5 250 5 393 

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

verksamhetsplan för år 2022. 

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

år 2022: 

• att återöppna äldreomsorgsplatser på Lindängen. 

• att öppna särskilt anpassat demensboende. 

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

Genomförandet skall enligt budget och verksamhetsplan för år 2022 föregås av 

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

• Lindängen har öppnats åter i september 2022. 

  

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

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

av eventuella ytterligare vårdplaceringar behöver hanteras med medel för 

oförutsett alternativt åtgärder. 

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

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

kostnader. 

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

Det finns behov av ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans. 

Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter har under perioden januari - oktober 

2022 påverkats av covid-19 pandemin vilket medfört: 

• ökade kostnader vikarier i samband med sjukfrånvaro. 

• kostnader för inköp av skyddsutrustning. 

Försäkringskassan har tillfälligt återinfört ett skydd mot höga sjuklönekostnader för 

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

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

2022 bedöms kunna täckas av statliga ersättningar. 
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Åtgärdsplan 

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

behöver åtgärder vidtas. Åtgärderna behöver sammantaget nå en effekt om 6,3 

miljoner kronor under år 2022. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn
os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Alla 

verksamheter 

Inköps-

restriktivitet 

maj ja 500   Endast de 

nödvändigaste inköpen 

av varor ochtjänster 

får genomföras 

Alla 

verksamheter 

Bemannings-

restriktivitet 

maj ja 500   Extra restriktivitet vid 

tillsättning av vikarier 

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 1 000    
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-10-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 467 493 514 

- Kvinnor 424 455 474 

- Män 43 38 40 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
90,8 92,3 92,2 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
9,2 7,7 7,8 

    

Antal årsarbetare 450,9 470,5 490,1 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

96,6 95,4 95,4 

Sjukfrånvaro (%) 8,1 8,6 6,5 

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

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

som hör till samhällsbyggnadsnämnden. 

Andelen män i förvaltningen har ökat från 7,7 till 9,2 procent. 

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

fortfarande på en högre nivå jämfört med före pandemin Covid-19. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 208 Beslut om uppdrag till förvaltningen - 
Förstudie nytt gruppboende LSS 
SON 2022/221 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie till 

nya LSS gruppboende i Tidaholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ser tydligt ett ökat behov av LSS gruppboende i kommunen. Fler beslut om LSS 
gruppboende har fattats. Vid verkställelse av dessa beslut ökar nu antal platser på LSS 
gruppboende som kommunen köper externt. Förvaltningen ser driftsekonomiska fördelar med att 
kunna erbjuda platser i egen regi. Det finns också önskemål från boende att kunna flytta till och bo 
på hemorten. 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie till nya 

LSS gruppboende i Tidaholms kommun. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Nytt gruppboende LSS”, Åsa Alvner, socialchef, 2022-10-28 
 Tjänsteskrivelse ”Översyn LSS”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, enhetschef Linda 

Olsen och enhetschef Katarina Lennartsson, 2022-10-31 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/221 

2022-10-28 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Åsa Alvner, socialchef 

Nya gruppboenden LSS 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie till 
nya LSS gruppboende i Tidaholms kommun. 

Ärendet 
Förvaltningen ser tydligt ett ökat behov av LSS gruppboende i kommunen. Fler beslut om LSS 
gruppboende har fattats. Vid verkställelse av dessa beslut ökar nu antal platser på LSS 
gruppboende som kommunen köper externt. Förvaltningen ser driftsekonomiska fördelar med att 
kunna erbjuda platser i egen regi. Det finns också önskemål från boende att kunna flytta till och bo 
på hemorten. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

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

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Nytt gruppboende LSS”, Åsa Alvner, socialchef, 2022-10-28 

Sändlista 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/220 

2022-11-01 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson nämndsekreterare, Linda Olsen enhetschef, Katarina 
Lennartsson, enhetschef 

Tjänsteskrivelse - Översyn LSS 
Förslag till beslut 

- - 

Ärendet 
Ett uppstartsmöte för översyn av kommunens LSS-verksamhet hölls 2022-10-18. I mötet deltog 
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, enhetscheferna Linda Olsen och Katarina Lennartsson, 
förvaltningschef Ola Pettersson, samt LSS-handläggarna Caroline Johansson och Märta Widhja. 

Utifrån upprättade mötesanteckningar uppdrog socialchefen till nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson samt enhetschef Linda Olsen att upprätta en fördjupande tjänsteskrivelse avseende 
relevanta områden i förhållande till aktualiserat ärende kring projektering av nytt gruppboende 
LSS. 

Utredning 
Nuläge och framtidsanalys 

Inom stödboende finns det i nuläget 25 platser. Inom en tioårsperiod beräknas det behövas 
ytterligare 10 platser, totalt 35 platser. 

Inom gruppboende finns det i nuläget 20 platser. Inom en tioårsperiod beräknas det behövas 
ytterligare 15 platser, totalt 35. 

Det finns i nuläget fyra externa placeringar på gruppboende enligt LSS. Två av placeringarna 
bedöms inte kunna bedrivas på hemmaplan. De andra två hade kunnat bedrivas på hemmaplan om 
det hade funnits tillgängliga platser. Antalet placeringar som hade kunnat bedrivas inom ett 
kommunalt gruppboende, men som kommer få placeras externt på grund av platsbrist, kommer 
inom kort öka till fyra. 

Beräkning har gjorts av förvaltningsekonom att vid tre externa placeringar på gruppboende inom 
LSS blir det mer ekonomiskt effektivt på årsbasis för kommunen att ha personerna placerade på 
ett kommunalt gruppboende. 

Det totala antalet LSS-insatser har ökat från 74 till 220 mellan åren 2010 och 2022. 

Insatserna är uppdelade enligt följande (en person kan ha insatser ärenden samtidigt): 
Personlig assistent: 24 (Kan vara beviljade av FK eller kommunen, kan ha kommunal utförare eller 
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privat utförare) 
Ledsagarservice: 0 
Kontaktperson: 54 
Avlösarservice i hemmet: 1 
Korttidsvistelse: 17 
Korttidstillsyn: 3 
Boende barn: 1 (internatboendet på Rudbeck) 
Boende vuxna: 48 
Daglig verksamhet: 72 

Kommunen bör därför snarast starta igång en process för projektering av ett nytt gruppboende 
för LSS och så snart det nya gruppboendet är färdigställt starta processen med att tillskapa 
ytterligare ett.  

Ett gruppboende får ha som mest 6 platser och gruppboenden får inte förläggas i nära anslutning 
till varandra. Det finns således inte möjlighet att bygga bara ett boende som kan tillgodose 
kommunens behov av platser och där personal kan samordnas. 

Behov av nya insatsformer 

Kommunen har idag ingen möjlighet att erbjuda boendestöd enligt LSS. Detta skapar ett ”glapp”. 
Det finns i nuläget fem personer som bor i stödboende, men som bedöms kunna klara sig med 
boendestöd enligt LSS. Boendestöd inom socialpsykiatrin (socialtjänstlagen) bedöms dock inte 
kunna matcha behoven hos individerna. Befintligt boendestöd inom socialpsykiatrin verkställer 
idag redan till viss del beslut enlligt SoL om boendestöd till personer som tillhör personkretsen 
LSS. För att långsiktigt kunna tillgodose målgruppens behov på ett bättre sätt krävs till viss del 
ytterligare personella resurser med adekvat kompetens inom området, samt att man utvecklar 
arbetssätt och metoder. Befintlig boendestödspersonal har idag inte den specifika kompetens som 
krävs för målgruppen, och ligger redan över tid på maximerat antal ärenden i förhållande till 
resurser. Hela organisationen med boendestödsinsatser och andra former av insatser som 
verkställs i hemmet från andra delar i förvaltningen som exempelvis missbruksvård, stöd till barn 
och unga, föräldrastöd med mera bör samordnas och struktureras så att man kan få ett 
helhetsperspektiv på vårdtagarna/klienterna och deras behov och på detta sätt också uppnå 
resursmässiga samordningsvinster. 

Det är sannolikt att antalet högfungerande personer inom personkrets 1 i verksamheten kommer 
att öka (exempelvis personer som har autism eller autismliknande tillstånd, men inte någon 
intellektuell funktionsnedsättning). För dessa individer är boendestöd en bättre lösning än 
stödboende. För dessa individer kan det också finnas behov av att utveckla sysselsättning och 
träffpunkter. Personer med högfungerande autism som är normalbegåvade känner ofta inte 
tillhörighet med övriga som har en kognitiv funktionsnedsättning. Därför behövs ett alternativ till 
de dagliga verksamheterna som finns idag. Alltså en utökning av verksamhet i syfte att få dem i 
sysselsättning och motverka isolering och psykisk ohälsa. 

För insatser inom socialtjänstlagen finns det boendestöd och ett begränsat antal platser (6) för 
stödboende. Detta skapar en annan typ av glapp där det inte finns något mellansteg mellan 
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boendestöd och externa placeringar. De personer som idag får beslut om externa placeringar 
enligt SoL har ett stöd och omvårdnadsbehov som mer kan liknas vid behovet särskilt boende 
eller gruppboende inom LSS. Personerna har behov av insatser över hela dygnet, tillgång till 
gemensamma måltider och sysselsättning och fritidsaktiviteter. Det stödboende som idag finns 
med 6 platser har inte den utformningen och kan inte tillgodose dessa behov.  

Kommunen bör därför se över möjligheten att tillskapa verksamhet för boendestöd enligt LSS. 
Potentiella samordningsvinster finns i samverkan med befintlig personal inom boendestöd SoL 
(socialpsykiatrin). Detta behöver dock utredas vidare. 

Analys av befintlig verksamhet 

Inom boendestöd socialpsykiatri är lägenhet i vissa fall kopplade till insatsen och brukaren har 
andrahandskontrakt. 

Inom LSS stödboende har brukarna förstahandskontrakt. När verksamheten ser att de klarar av 
att bo på egen hand kan lägenheten ”knoppas av” från stödboendet. Ett problem med att ha 
andrahandskontrakt inom LSS är att det inte är säkert att brukarna skulle klara vardagen i en ny 
bostad. En biprodukt av att brukarna innehar förstahandskontrakt är att när brukaren eventuellt 
blir självständig och inte behöver insatsen stödboende längre så knoppas de av från insatsen men 
behåller sin lägenhet, vilket resulterar i att kommunen blir av med lägenheter i stödboendena för 
kommande behov.  

Ytterligare aspekt är att när stödboendena växer i takt med att kommunen verkställer fler 
stödboendeplatser i satelitlägenheter till en och samma personalgrupp istället för att starta nya 
stödboenden så blir arbetsbördan i personalgruppen för stor och arbetsmiljön påverkad.  

Barnrättsbedömning 
Barnrättsbedömning görs i den huvudsakliga tjänsteskrivelsen till nämnden. 

Utredningens slutsatser 
1) Nämnden bör snarast agera för att ett gruppboende inom LSS projekteras 
2) Nämnden bör utreda möjligheten att tillskapa boendestöd LSS i kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Översyn LSS”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, enhetschef Linda 

Olsen och enhetschef Katarina Lennartsson, 2022-10-31 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 211 Beslut om återrapportering revisorernas 
granskning av äldreomsorgen 
SON 2022/229 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen och skicka den till 

revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer följer upp hur nämnden har arbetat med granskningsrapporten 
”Kvalitetsarbete i äldreomsorgen Tidaholms kommun” som nämnden svarade på 2021-01-26. 

För var och en av de rekommendationer som revisorerna gav i den ursprungliga 
granskningsrapporten har nämnden att redogöra för följande frågor: 

• Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 
• Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 
• Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 
• Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Förvaltningen har sammanställt svar på revisorernas uppföljningsfrågor. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen och skicka den till 

revisorerna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till revisorerna angående uppföljande granskning inom 

äldreomsorgen i Tidaholms kommun”, 2022-10-26 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/4, ”Beslut om yttrande till 

kommunrevisorerna”, 2022-01-26 
 Granskningsrapport - Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen i Tidaholms 

kommun 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/229 

2022-10-26 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Svar till revisorerna angående uppföljande 
granskning inom äldreomsorgen i Tidaholms 
kommun 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och skickar den till 
revisorerna. 

Ärendet 
Kommunens revisorer följer upp hur nämnden har arbetat med granskningsrapporten 
”Kvalitetsarbete i äldreomsorgen Tidaholms kommun” som nämnden svarade på 2021-01-26. 

För var och en av de rekommendationer som revisorerna gav i den ursprungliga 
granskningsrapporten har nämnden att redogöra för följande frågor: 

• Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 
• Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 
• Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 
• Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Utredning 
Rekommendation 1: Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas att utreda 
om redovisade kostnader för hemtjänsten och särskilt boende (kr/brukare) är 
rättvisande. 

- Om nej, kvalitetssäkra redovisning av kostnader 

- Om ja, utred orsaker till att hemtjänsten kostar betydligt mer och särskilt boende 
betydligt mindre i Tidaholms kommun än i jämförande kommuner och riket. 

Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 

Förvaltningen presenterade rapporten ”Uppföljning av åtgärder gällande fördjupad granskning av 
hemtjänsten och dess kostnader” vid nämndens sammanträde i januari 2022. Kostnaderna som 
hade angivits var inte rättvisande, vilket berodde på bristande statistikrapportering samt otydliga 
instruktioner från RKA vilket medförde att många andra kommuner rapporterade lägre kostnader 
än vad som faktiskt förelåg. RKA har sedan detta gjort om nyckeltalen. 
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Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 

• Rapporten ”Uppföljning av åtgärder gällande fördjupad granskning av hemtjänsten och 
dess kostnader” (Dnr SON 2021/161). 

• Nämndens beslut § 2021/3, ”Information om rapport - Fördjupad granskning av 
hemtjänstens kostnader”, 2022-01-25 (SON 2021/161) 

Hur har nämnden följt upp att besluten har verkställts? 

Nämnden har årligen följt rapporteringar av nyckeltal som numer är rättvisande. 

Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Verksamheten har fått bekräftat att den bedrivs lika effektivt som i andra kommuner. 

Rekommendation 2: Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas att 
genomföra en översyn av befintliga styrdokument och uppdatera dem med aktuella 
uppgifter. 

Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 

En inventering är gjord. Uppdatering av styrdokument är pågående. 

Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 

• Lista över inventering av dokument (arbetsmaterial) 

Hur har nämnden följt upp att besluten har verkställts? 

Nämnden har ännu inte fattat beslut om att anta reviderade riktlinjer (tre riktlinjer tas emellertid 
upp för revidering vid nämndens sammanträde 2022-11-22. 

Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Verksamhet har i och med inventeringen fått en bättre överblick avseende vilka styrdokument 
som finns och vilka som behöver revideras. 

Rekommendation 3: Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas att aktivare 
följa upp verksamhetsmål kopplat till kvalitet (genom att exempelvis analysera 
skillnader på enhets- och områdesnivå). 

Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 

I nämndens ursprungliga svar på revisorernas granskning står följande: "Det finns fler mått som är 
viktiga att ha i åtanke när kvalitén ska bedömas, exempel på detta är mått som följs i 
verksamhetsplanen (andel riskbedömningar som görs kring bland annat munhälsa och fall) men 
även i den årliga patientsäkerhetsberättelsen och i det systematiska kvalitetsarbetet, exempelvis 
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avvikelsehanteringar och Lex Maria/Lex Sarah."  
Dessa parametrar följs upp i verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse. 

Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 

• Nämndens verksamhetsberättelse 2020 (Dnr SON 2021/20) 
• Patientsäkerhetsberättelse 2020 (Dnr SON 2021/20) 
• Nämndens beslut § 2021/16, ”Beslut om verksamhetsberättelse 2020”, 2021-02-23 (Dnr 

SON 2021/20) 
• Nämndens verksamhetsberättelse 2021 (Dnr SON 2022/17) 
• Patientsäkerhetsberättelse 2021 (Dnr SON 2022/17) 
• Nämndens beslut § 2022/13. ”Beslut om verksamhetsberättelse för social- och 

omvårdnadsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-22 (Dnr SON 2022/17) 

Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 

Nämnden har följt upp genom sina beslut om verksamhetsberättelse och 
patientsäkerhetsberättelse. 

Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Inga konkreta effekter har identifierats. 

Rekommendation 4: Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas att tydligare 
agera på avvikelser i verksamhetsmålen 

Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 

Nämnden har blivit mer aktiv med att ge uppdrag till förvaltningen att rapportera inom 
utvecklingsområden inom olika verksamheter. 

Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 

• Nämndens beslut § 2020/85, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen”, 2020-09-15 § (Dnr 
SON 2020/207) 

• Nämndens beslut § 2020/94, ”Information om orsak till avvikelser inom social- och 
omvårdnadsnämndens enheter 2020”, 2020-10-20 (Dnr SON 2020/207) 

• Nämndens beslut § 2021/82, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende utredning av 
demensavdelning”, 2021-09-28 (Dnr SON 2021/227) 

• Nämndens beslut § 2021/102, ”Information om utredning av demensboende”, 2022-11-23 
(Dnr SON 2021/227) 

• Nämndens beslut § 2022/66, ”Information om ökad risk för avvikelser under 
semesterperioden 2022”, 2022-06-21 (Dnr SON 2022/127) 

• Nämndens beslut § 2022/78, ”Information om rapport - Avvikelser under 
semesterperioden 2022”, 2022-09-27 (Dnr SON 2022/127) 
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• Nämndens beslut § 2022/89, ”Information om enkätresultat - Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?”, 2022-10-25 (Dnr SON 2022/210) 

Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 

Nämnden har följt upp genom beslut att godkänna efterfrågad information alternativt lägga 
informationen till handlingarna. 

Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Nämnden har tagit en mer aktiv roll i att besluta om uppdrag till förvaltningen utifrån frågor som 
nämnden bedömer som prioriterade. 

Rekommendation 5: Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas att arbeta för 
att få en högre personalkontinuitet inom hemtjänsten 

Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 

Nämnden har infört helgtjänster, vilket förväntas öka kontinuiteten. Utvärdering pågår. 

Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 

• Rapporten ”Uppföljning av åtgärder gällande fördjupad granskning av hemtjänsten och 
dess kostnader” (Dnr SON 2021/161).1 

Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 

Nämnden har ännu inte följt upp eventuella effekter av införandet av helgtjänster. 

Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Införandet av helgtjänster har haft effekten att det inte funnits lika många vakanser att hantera på 
helgerna. 

Rekommendation 6: Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas att fortsätta 
ett aktivt arbete med sitt systematiska kvalitetsarbete 

Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 

Förvaltningen har fortsatt redovisat sitt systematiska kvalitetsarbete för nämnden i samband med 
delårsbokslut och verksamhetsberättelse (patientsäkerhetsberättelse redovisas bara årsvis) 

  

 

1 Helgtjänster framgår i rapporten som ett sätt att kunna förbättra personalkontinuiteten och har 
sedermera införts. 
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Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 

• Nämndens verksamhetsberättelse 2020 (Dnr SON 2021/20) 
• Patientsäkerhetsberättelse 2020 (Dnr SON 2021/20) 
• Nämndens beslut § 2021/16, ”Beslut om verksamhetsberättelse 2020”, 2021-02-23 (Dnr 

SON 2021/20) 
• Nämndens verksamhetsberättelse 2021 (Dnr SON 2022/17) 
• Patientsäkerhetsberättelse 2021 (Dnr SON 2022/17) 
• Nämndens beslut § 2022/13. ”Beslut om verksamhetsberättelse för social- och 

omvårdnadsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-22 (Dnr SON 2022/17) 
• Delårsrapport 2020 (SON 2022/22) 
• Delårsrapport 2021 (SON 2021/41) 
• Delårsrapport 2022 (SON 2022/21) 

Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 

Nämnden har följt upp genom sina beslut om verksamhets- och patientberättelser samt 
delårsbokslut. 

Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Inga konkreta effekter har identifierats. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till revisorerna angående uppföljande granskning inom 

äldreomsorgen i Tidaholms kommun”, 2022-10-26 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/4, ”Beslut om yttrande till 

kommunrevisorerna”, 2022-01-26 
 Granskningsrapport - Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen i Tidaholms 

kommun 

Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-26 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/264 

§ 4 Beslut om yttrande till kommunrevisorerna 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar avge yttrandet till 
kommunrevisionen 

• Social- och om omvårdnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i 
uppdrag att se över befintliga styrdokument och uppdatera dessa. 

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

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

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta avge yttrandet till kommunrevisionen 

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

- Social och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta ge förvaltningen i uppdrag att utreda hemtjänstens kostnader 
enligt bifogat förslag. 
 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/13, 

”Beslut om yttrande till kommunrevisorerna”, 2021-01-12. 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Svar till kommunrevisionen”, socialchef Maria 

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

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

i Tidaholms kommun  
 
Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun fått 

uppdraget att genomföra en granskning avseende kvalitetsarbetet i 

äldreomsorgen.  

Revisionsfråga 

Bedriver social- och omsorgsnämnden ett ändamålsenligt arbete avseende 

kvalitet inom av äldreomsorgen? 

Svar på revisionsfråga 

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

bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende kvalitet inom äldreomsorgen. 

Iakttagelser 

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

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

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

samtliga jämförda kommuner och kostnaden för särskilt boende lägre. 

• Av Socialstyrelsens brukarenkäter framgår att brukarna ger kommunen 

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

för exempelvis trygghet, förtroende och bemötande samt om de besväras 

av ensamhet. 

• Enligt den officiella statistiken finns det även skillnader i brukarnas 

uppfattning mellan enheter och mellan olika avdelningar.  

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

ett helhetsperspektiv från samtliga brukare inom hemtjänst och särskilt 

boende.  

• Av verksamhetsplanen framgår att många av indikatorerna som används till 

att mäta beslutade verksamhetsmål baseras på brukarbedömningar, vilket 

ger en subjektiv bedömning kring måluppfyllelsen. 

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

verksamhetsmålen. 

• Det finns i dagsläget ett beslutat ledningssystem för kvalitet inom 

äldreomsorgen där verksamheten har identifierat ett antal processer som 

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

och dokumenten är till viss del inaktuella. 

• Personalkontinuitet för brukarna inom hemtjänst har ökat och 2019 möttes 

de av 20 olika personer inom en 14-dagarsperiod. 

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

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

beräknas vara klar i slutet av 2020. 

Rekommendationer 

Social- och omvårdnadsnämnden rekommenderas att: 

• Utreda om redovisade kostnader för hemtjänsten och särskilt boende 

(kr/brukare) är rättvisande.  

- Om nej, kvalitetssäkra redovisning av kostnader 

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

särskilt boende betydligt mindre i Tidaholms kommun än i jämförande 

kommuner och riket.  

• Genomföra en översyn av befintliga styrdokument och uppdatera dem med 

aktuella uppgifter.  

• Aktivare följa upp verksamhetsmål kopplat till kvalitet (genom att 

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

• Arbeta för att få en högre personalkontinuitet inom hemtjänsten 

• Fortsätta ett aktivt arbete med sitt systematiska kvalitetsarbete. 

 

Jönköping den 23 november 2020. 

DELOITTE AB 

 

Revsul Dedic       Jimmy Lindberg 

Projektledare    Verksamhetskonsult 
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Bakgrund  

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

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

bemötandefrågor, den enskildes medinflytande samt att vården är 

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

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

kvalitetsarbetet systematiskt och fortlöpande säkerställas och utvecklas. 

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

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

att verksamheten utformas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett bristfälligt 

arbete och organisation inom området riskerar att verksamhetens inte 

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

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

ändamålsenlig framtidsstrategi. 

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

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

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

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

uppger att deras hälsotillstånd är gott eller mycket gott.  

Med tanke på ovanstående bedömer revisorerna i Tidaholms kommun det 

angeläget att kartlägga och beskriva om social- och omsorgsnämnden i 

Tidaholms kommun har en styrning och uppföljning som ger förutsättningar att 

bedriva verksamheten inom den kommunala äldreomsorgen på ett 

kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. 

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är att undersöka kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. 

Granskningen har begränsats till social- och omsorgsnämnden. 

Revisionsfråga  

Bedriver social- och omsorgsnämnden ett ändamålsenligt arbete avseende 

kvalitet inom av äldreomsorgen? 

Underliggande frågeställningar 

• Vårdtagarnas kvalitetsupplevelse av äldreomsorgen resp. 

kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i Tidaholms kommunen ligger i 

linje med jämförbara kommuner. 

• Kvalitetsbegreppet och kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen är 

definierade och ambitionsnivå (kvalitet) fastställt.  

• Organisation med ansvar och roller för kvalitetsarbete inkl. 

kvalitetsuppföljning är fastställd.  

• System, processer och rutiner för kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen 

finns.  

• Äldreomsorgens kvalitet kopplat till mål, uppdrag och värdighetsgarantier 

följs upp och nödvändiga åtgärder vidtas vid ev. avvikelser.  

• Nämnden har påbörjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa 

äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. 

1. Inledning 
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Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, statiska analyser samt 

genom kontakt med omsorgsförvaltningen. 

Granskningen har delats in i följande sex faser: 

• Samla fakta/underlag genom dokumentgranskning. 

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

komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. 

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

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

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

Ligger kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i 

Tidaholms kommunen i linje med jämförbara kommuner? 

Utveckling av nettokostnader för äldreomsorgen i Tidaholms kommun, liknande 

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

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

 

Figur 1: (Källa: Kolada.se) 

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

äldreomsorg räknat i kronor per invånare (nettokostnad) än jämförda 

kommuner.  

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

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

Jämfört med Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel) hade kostnaderna 

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

2019 redovisade Tidaholm 2,5 mnkr lägre avgiftsintäkter inom äldreomsorgen 

jämfört med Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel). 

Redovisad nettokostnad i Tidaholm låg i linje med egen referenskostnad fram 

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

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

 

Figur 2: (Källa: Kolada.se) 

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

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

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

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

legat på samma nivå som i liknande kommuner.  

 

Figur 3: (Källa: Kolada.se)  

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

jämförbara kommuner sedan 2015. 

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

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

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

Motsatt förhållande noteras när det gäller särskilt boende, då Tidaholms 

kommun redovisar betydlig lägre kostnad per brukare. Kostnadsutvecklingen 

inom särskilt boende i Tidaholms kommun, liknande kommuner, Skaraborgs 

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

2015–2019 redovisas i figur 4.  

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

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

 

Figur 4: (Källa: Kolada.se) 

Bedömning 

Vi noterar utifrån den officiella statistiken att Tidaholms redovisade 

nettokostnader för äldreomsorgen låg i linje med referenskostnaden fram till 

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

2019 redovisade Tidaholm nettokostnader som var ca 2 % högre än 

referenskostnaden (motsvarar ca 3,7 mnkr). 

Bryter vi ner kostnaderna i vårdområde framkommer att hemtjänsten är 

väsentligt dyrare per hemtjänsttagare i Tidaholm än i jämförda kommuner.  

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

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

Samtidigt visar officiell statistik att genomsnittligt antal beviljade 

hemtjänsttimmar i Tidaholms kommun varit relativt konstant senaste 4 åren. 

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

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

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

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

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

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

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

förklaringen till att Tidaholm redovisar betydligt lägre kostnad per brukare 

jämfört med jämförbara kommunen samtidigt som kommunen redovisar 

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

väntetid till äldreboende är betydligt kortare än i jämförbara kommuner. 

Bedöms kvalitet i äldreomsorgen i Tidaholms kommun 

ligga i linje med jämförbara kommuner? 

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

god kvalitet, vilket omfattar också äldreomsorgen. Arbetet med 

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

kvaliteten i verksamheterna ska utvecklas och säkras systematiskt och 

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

mål och riktlinjer samt mätningar och jämförelser mellan verksamheter. 

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

delvis beroende av subjektiva föreställningar och upplevelser. Kvalitet kan 

delat upp i två beståndsdelar: materiell och relationell.  

Materiell kvalitet avser exempelvis hur boendet är utformat, hur maten 

smakar, personalens tillgänglighet och möjligheterna till sjukvård. Andra 

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

trygghetslarmet tills hjälp kommer eller hur städningen utförts.  

Relationell kvalitet syftar till bemötande, delaktighet, välbefinnande, trygghet 

och meningsfullhet. Här får personliga egenskaper hos aktörerna en särskild 

betydelse. Både materiell och relationell kvalitet uppfattas subjektivt och den 

upplevda kvaliteten kan skilja sig från den faktiska.  

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

Därtill bestämmer organisationen, det vill säga utförarna av vården och 

omsorgen, också sin definition av kvalitetsbegreppet med utgångspunkt i egna 

normer och värderingar formade på arbetsplatsen. 

Kvalitetsbegreppet, kvalitetsindikatorer och ambitionsnivå inom 

äldreomsorgen i Tidaholms kommun  

Enligt nuvarande målstyrningssystem i Tidaholms kommun så har fullmäktige 

beslutat om strategiska mål som utgör en utgångspunkt för nämndernas 

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

planera sin verksamhet efter detta. Nämnden ska i sin verksamhetsplan 

formulera egna mål med utgångspunkt i de kommunövergripande målen. 

I verksamhetsplanen finns mätetal som kan tolkas som den ambitionsnivå 

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

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

om verksamheten levererar den kvalitet nämnden vill hålla. 

Verksamhetsmål för 2020 som direkt eller indirekt går att koppla till 

äldreomsorg samt de mätbara indikatorerna är: 

Verksamhetsmål Indikatorer för att mäta målet 

Medborgare, klienter, brukare och 

patienter ska stöttas i att bibehålla 

en god fysisk och psykisk hälsa. 

Åtgärder mot fall, undernäring, 

trycksår och nedsatt munhälsa för 

personer i särskilt boende, andel (%)  

 

Åtgärder mot fall, undernäring, 

trycksår och nedsatt munhälsa för 

personer med hemsjukvård i ordinärt 

boende, andel (%)  

 

Medborgarna ska kunna leva och bo i 

ett hållbart samhälle. 

Andelen inköpta ekologiska 

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

boende ska känna delaktighet och 

ges inflytande över hur insatserna 

ska genomföras. 

Brukarbedömning särskilt boende - 

personalen tar hänsyn till åsikter och 

önskemål, andel (%)  

 

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - Personalen tar hänsyn 

till åsikter och önskemål, andel (%)  

90 % av klienterna/brukarna och 

boenden ska känna trygghet. 

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - trygghet, andel (%)  

 

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - trygghet, andel (%)  

90 % av alla klienter/brukare och 

boenden ska uppleva att insatserna 

och servicen håller en hög kvalitet. 

 

Brukarbedömning hemtjänst - 

helhetssyn, andel (%)  

 

Brukarbedömning särskilt boende - 

helhetssyn, andel (%)  

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

används brukarbedömningen och brukarens helhetssyn på verksamheten. 

Av patientsäkerhetsberättelsen som upprättas varje år framgår att kvalitén i 

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

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

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

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

• hemvård, 

• särskilt boende, samt 

• kortvård.  

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

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

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

år utifrån den information som framgår. 

 

Upplevd kvalitet inom Hemtjänst i Tidaholms kommun 

Enligt forskning rankar brukarna personalkontinuitet mest betydelsefullt, 

tillsammans med personalens lämplighet och personliga relationer för god 

kvalitet i hemtjänsten. Därefter anges tillgänglighet och inflytande.  

Personal- och omsorgskontinuitet anses vara viktiga förutsättningar att skapa 

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

förutsättning för att kunna bygga upp en god omsorgsrelation och känna 

trygghet, framförallt för de äldre omsorgstagarna med störst hjälpbehov.  

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

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

brukaren inte har möjlighet till inflytande över hur och när 

hemtjänstinsatsernas ges.  

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

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

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

äldreomsorgen.  

Med tanke på ovanstående väljer vi nedanstående tre kvalitetsmått för att 

bedöma kvalitet inom hemtjänsten i Tidaholms kommun. I officiell statistik 

saknas uppgifter avseende utbildningsnivån för personalen inom hemtjänst, 

därav har vi inte möjlighet att bedöma detta mått.  

• Personalkontinuitet (Objektiv mått) 

• Bemötande, förtroende och trygghet (subjektiva mått) 

• Inflytande och tillräckligt med tid (subjektiva mått) 

Personalkontinuitet 

Flera undersökningar pekar på att brukare inom äldreomsorgen, men 

framförallt inom hemtjänsten sätter stort värde på personalkontinuitet. Hög 

personalkontinuitet upplevs som en positiv. Om många olika personer kommer 

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

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

många olika personer hjälper den enskilde i hemmet. 

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

om förutsättningarna att driva hemtjänstverksamhet med god kvalitet. Måttet 

beskriver medelvärdet av antal olika personal som en hemtjänsttagare möter 

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

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

Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvårdspersonal räknas inte. 

Personalkontinuitet ger ledtrådar främst vad gäller kommunernas 

förutsättningar att driva en hemtjänst med god kvalitet. 

Offentlig statistik visar att en hemtjänsttagare i Tidaholms kommun möter 

betydlig fler personal under en fjortondagarsperiod än hemtjänsttagare i 

liknande kommuner, i Skaraborgs kommunalförbunds kommuner samt i riket. 

En hemtjänsttagare i Tidaholm mötte 20 olika personal under en 

fjortondagarsperiod år 2019.  

 Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 16 18 19 20 

Liknande, äldreomsorg 15 14 15 16 

Skaraborgs kommunalförbund  16 16 17 17 

Alla kommuner (ovägt medel) 15 15 15 16 

Tabell (Källa: Kolada.se) 

Jämfört med riket redovisade Tidaholm en personalkontinuitet som var bland 

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

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

personalkontinuitet.  

Bemötande, förtroende och trygghet 

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

förtroende och trygghet inom hemtjänsten.  

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

hemtjänst i Tidaholms kommun som svarat mycket positivt på följande tre 

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

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

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

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

ja för flertalet i personalen)? 

Av redovisad brukarbedömning framgår att brukare i Tidaholms kommun är 

något mindre nöjda med bemötande, förtroende och trygghet inom 

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

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

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 37 36 40 39 

Liknande, äldreomsorg 40 39 37 41 

Skaraborgs kommunalförbund  44 42 40 42 

Alla kommuner (ovägt medel) 41 39 39 40 

Tabell (Källa: Kolada.se) 

Jämfört med riket redovisade Tidaholm ett resultat (bemötande, förtroende 

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

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

med andra och ifall Tidaholms resultatet är bra eller dåligt.  

Inflytande och tillräckligt med tid 

I tabellen nedan redovisas det tredje viktiga kvalitetsmåttet inom hemtjänsten, 

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

i Tidaholms kommun som svarat mycket positivt på följande tre underliggande 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 52 59 58 56 

Liknande, äldreomsorg 47 48 47 48 

Skaraborgs kommunalförbund  51 52 56 54 

Alla kommuner (ovägt medel) 47 48 51 50 

Tabell (Källa: Kolada.se) 

Vidare framgår av officiell statistik att brukarens bedömning avseende 

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

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

Upplevd kvalitet inom särskilda boenden i Tidaholms kommun 

Liksom för hemtjänsten har bemötande och förtroende för personalen stor 

betydelse även för kvaliteten i särskilda boenden. I analysen av 

brukarbedömningarna i särskilt boende framkommer att brukare i genomsnitt 

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

måltidsmiljöer. 

Brukarna i landsbygdskommunerna har de mest nöjda brukarna bland 

kommunkategorierna. Från forskning och undersökningar framkommer att 

ovan aspekter är viktiga vid kvalitetsbedömningar av äldreomsorg. Samtidigt 

bör försiktighet iakttas vid tolkningen av brukarundersökningar då de 

innehåller mät- och metodproblem.  

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

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

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

vård och omsorg om äldre behöver personalen inom särskilt boende vara 

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

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

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

bedöma kvalitet inom särskilda boenden i Tidaholms kommun;  

- Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 

(objektiva mått) 

- Omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar (objektiva mått) 

- Bemötande, förtroende och trygghet (subjektiva mått) 

- Mat och måltidsmiljö (subjektiva mått). 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum  

En grundläggande förutsättning för att kommuner ska kunna driva särskilda 

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

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

I tabellen nedan redovisas medelväntetid från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende i Tidaholms kommun. Väntetid är 

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

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

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 30 22 53 40 

Liknande, äldreomsorg 55 40 33 49 

Skaraborgs kommunalförbund  48 41 39 43 

Alla kommuner (ovägt medel) 57 57 52 67 

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

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

av kommunerna i Sverige 2018 och 2019.  

Omsorgspersonalen i särskild boende med adekvat utbildning (%) 

I adekvat utbildning inkluderas även vissa specialistkompetenser som till 

exempel äldrepedagog, silviasystrar eller personal med högskoleutbildning 

inom vård- eller omsorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal. 

Tabellen nedan visar andelen omsorgspersonalen med adekvat utbildning på 

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

Tidaholm kommun 94 91 95 100 

Liknande, äldreomsorg 86 85 85 83 

Skaraborgs kommunalförbund  92 92 90 94 

Alla kommuner (ovägt medel) 84 83 82 80 

Tidaholms kommun redovisar en andel omsorgspersonalen på vardagar i 

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

kommunerna i Sverige. 

Bemötande, förtroende och trygghet 

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

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

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

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

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

alla i personalen eller ja för flertalet i personalen)? 

Av redovisad brukarbedömning framgår att brukare i Tidaholms kommun är 

nöjdare med bemötande, förtroende och trygghet inom särskilt boende än 

genomsnittlig brukare i liknande kommuner, i Skaraborgs kommunalförbunds 

kommuner samt i riket. 

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 41 40 48 48 

Liknande, äldreomsorg 42 43 49 42 

Skaraborgs kommunalförbund  43 43 45 46 

Alla kommuner (ovägt medel) 39 39 40 39 

Brukarens bedömning avseende bemötande, förtroende och trygghet inom 

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

fått bäst bedömning 2018-2019. 

 

Mat och måltidsmiljö (avser offentlig regi) 

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

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

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

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

Brukarens upplevelse/bedömning av mat och måltidsmiljön i Tidaholms 

särskilda boenden ligger i linje med brukarna i liknande kommuner och 

Skaraborgs kommunalförbunds kommuner.  

Kommun 2016 2017 2018 2019 

Tidaholm kommun 68 64 62 64 

Liknande, äldreomsorg   65 64 63 

Skaraborgs kommunalförbund    70 66 65 

Alla kommuner (ovägt medel)   63 58 58 

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

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

Bedömning 

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

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

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

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

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

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

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

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

procenttal i utformandet av verksamhetsmålen utan istället lämna detta till 

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

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

som mäts via brukarenkäter. I övriga verksamhetsmål finns visserligen också 

brukarundersökningar angivna som indikatorer men dessa kompletteras med 

faktiska förhållanden från verksamhetens statistik vilket skapar ett tydligare 

underlag till nämnden att agera på.  

Kvalitetsgarantierna utifrån hur de är utformade och under förutsättning att de 

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

har uppdaterats på 10 år. Verksamheten inom äldreomsorgen bör ha 

genomgått förändringar under denna period vilket kan påverka möjligheten att 

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

snabbare idag eller att vissa saker inte går att genomföra. 

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

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

uppföljning göras om de ska anses vara aktuella. 

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

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

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

Officiell statistik visar att Tidaholms kommun har betydlig lägre 

personalkontinuitet jämfört med jämförbara kommuner. Medelvärdet av antal 

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

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

Personalkontinuiten i Tidaholms kommun har försämrats senaste fem åren. Vi 

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

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

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

finns vissa skillnader mellan olika kommunkategorier.  

Officiell statistik visar att andel brukare inom särskilt boende i Tidaholm 

kommun som skattar bemötande, förtroende och trygghet på sitt äldreboende 

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

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

brukare i genomsnittskommunen. 

Tidaholms kommun redovisar betydligt högre andel omsorgspersonal med 

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

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

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

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

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i 

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

särskilda boenden ger i någon mening information om kommunernas kapacitet 

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

om kvaliteten genom att det är grundläggande att det överhuvudtaget finns 

tillgängliga platser i särskilda boenden. Generellt har väntetiderna till särskilda 

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

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

Vi kan konstatera att om den samlade bedömningen av brukarnas enkäter 

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

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

enheter med särskilt boende och hemtjänstområden (geografiska områden), 

vilket skulle kunna innebära ett visst likvärdighetsproblem inom 

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

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

De flesta av redovisade kvalitetsmått i detta avsnitt är brukarens 

skattningar/upplevelser (subjektiva mått) i samband med 

brukarundersökningar. Vi vill därför flagga för att brukarundersökningar 

innebär vissa utmaningar när brukares svar ska jämföras. Svaren på 

enkätundersökningar påverkas av flera faktorer som inte nödvändigtvis är 

kopplade till tjänsternas kvalitet.  

Relevans och validitet i brukarundersökningar påverkas också av andel brukare 

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

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

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

variation i svarsfrekvensen mellan enheter och åren. Andelen brukare som 

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

offentlig statistik. 

Ett annat dilemma med att använda endast brukarundersökningar för att 

jämföra kvalitet inom äldreomsorgen både mellan kommuner och enheter inom 

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

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

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

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

ojusterade åsikter om äldreomsorgen som är intressanta. Däremot blir 

skillnaden i respondenternas svar problematisk om man vill jämföra kvaliteten 

hos två utförare av äldreomsorg eller två kommuner.  

Vidare visar studier att äldres hälsotillstånd och personlighet påverkar hur 

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

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

Vi anser dock att även om kvalitetsmått som bygger på brukarundersökningar 

har sina svagheter kan ändå brukarnas bedömningar ge vissa indikationer på 

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

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

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

den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen. Detta gäller framförallt 

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

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

brukarundersökningar att den upplevda kvaliteten ligger i linje med jämförbara 

kommuner trots att dessa kommuner redovisar betydligt högre kostnad för 

särskilt boende. 

Med tanke på ovanstående är vi tveksamma om de redovisade kostnaderna 

och/eller utfall i brukarundersökningar är korrekta och rättvisande. 

Brukarbedömningar är inte det mest pålitliga metodiken för att bedöma 

kvalitativt och ska därför tolkas med viss försiktighet.  

 

Organisation med ansvar och roller för kvalitetsarbete 

inkl. kvalitetsuppföljning är fastställd.  

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

är omsorgsförvaltningen som arbetar med äldreomsorg. Enligt nuvarande 

organisationsschema har förvaltningens organisation följande struktur: 

 

 

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

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

men nuvarande struktur är enligt uppgift den som gäller idag. 

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

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

spridning av brukarna eller andra faktorer som spelar roll för kommunens 

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

som kan användas för att mäta effektivitet i en hemtjänstorganisation. 

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

övergripande, bland annat socialt ansvarig samordnare och medicinskt 

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

den årliga patientsäkerhetsberättelsen där information om bland annat 

avvikelser lämnas. De olika funktionernas ansvar kring kvalitet finns beskrivna 

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

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

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

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

omsorgsprogrammet. Motsvarande snitt för riket är cirka 80 %.  

Bedömning 

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

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

ett arbete pågår med en organisationsförändring vilket kommer leda till viss 

förändring. 

Ett nyckeltal som sticker ut är personalkontinuitet inom hemtjänsten. En 

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

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

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

brukarna relativt lågt på bemötande, förtroende och trygghet från personalen 

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

kommande omorganisation beakta denna fråga. 

System, processer och rutiner för kvalitetsarbetet inom 

äldreomsorgen finns.  

I vår granskning har vi begärt att få styrdokument för nämndens 

kvalitetsarbete. Vi har tagit del av två dokument:  

- Omvårdnadsförvaltningen – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

- Ledningssystem processer 

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

går att klassa som ett kvalitetsledningssystem. 

Styrdokumentet baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att ledningssystemet 

ska säkra att verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och är av 

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

vara utifrån olika lagar.  

Dokumentet beskriver inte bara vad god kvalitet ska vara utan även 

ansvarsfördelningar för de olika rollerna som finns i verksamheten, 

avvikelsehantering, riskanalys och hur uppföljning ska ske av kvalitetsarbetet. 

I dokumentet finns även kommunens inriktningsmål och nämnden har brutit 

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

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

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

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

Ledningssystemet beskriver även den interna ansvarsfördelningen från politisk 

nivå ner till medarbetaren.  

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

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

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

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

hänvisas till olika lagrum som visar på relevansen av området. 

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

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

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

Bedömning 

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

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

även skapa en bra förutsättning för att arbeta med kvalitetsarbete. 

Vi kan dock konstatera att det övergripande dokumentet inte verkar 

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

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

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

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

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

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

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

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

se över detta och tillse att dokumentet omfattar samtliga processer.  

Äldreomsorgens kvalitet kopplat till mål, uppdrag och 

värdighetsgarantier följs upp och nödvändiga åtgärder 

vidtas vid ev. avvikelser.  

Enligt verksamhetsplanen ska nämnden två gånger per år redovisa till 

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

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

samband med verksamhetsberättelsen för helåret. 

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

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

agerat utifrån den informationen och inlett någon avvikelsehantering. 

Patientsäkerhetsberättelsen sammanställer verksamhetens kvalitetsarbete, 

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

under året, förbättringsområden och behov av intern kompetensutveckling.  

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

Det totala antalet avvikelser har minskat från 2018 års sammanställning. 

Av patientsäkerhetsberättelsen framgår att åtgärder genomförs löpande av 

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

resultatet i sammanställningen lett till något agerande av nämnden.  

Nämnden har månadsuppföljning av ekonomin. Av protokoll framgår en 

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

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

I beslutsunderlag finner vi däremot ingen riskanalys som beskriver vilken 

påverkan åtgärderna kan innebära för kvalitén i verksamheten. 

Vi har tidigare i granskningen beskrivit de ledningsprocesser som 

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

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

vilken funktion.  

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

”vid revidering” eller ”kontinuerligt”. 

Bedömning 

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

rapportering av ekonomiskt utfall till nämnden. Verksamhetsmålen och 

kvalitetsarbetet följs upp strukturerat men inte lika ofta. Det framkommer 

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

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

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

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

exempelvis en patientsäkerhetsberättelse ska utveckla verksamheten krävs att 

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

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

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

helhetsperspektiv, exempelvis brukarbedömning. Det innebär att spridningen i 

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

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

enhetsnivå för att skapa en mer komplett bild av verksamheten. 

Förvaltningen arbetar internt med ledningsprocesser och ska följa upp dessa 

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

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

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

aktuellt bör uppföljningen kommer före revideringen då man vid en uppföljning 

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

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

så inte förändringar missas att läggas in.  

Nämnden har påbörjat ett långsiktigt förändringsarbete 

för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och 

tekniska utvecklingen. 

Vi har i granskningen gått igenom protokoll och begärt dokumentation som 

visar att ett långsiktigt förändringsarbete påbörjats. Utifrån protokoll 23 april 

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

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

det i framtiden bli nödvändigt att se över hur kommunens äldreomsorg 

utformas och bedrivs. Omvårdnadsförvaltningen ställer därför förfrågan till 

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

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

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

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

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

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

planer för att täcka olika tänkbara scenarion. 

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

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

kontakt med socialchef beräknas utredningen att vara klar årsskiftet 2020 och 

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

har efterfrågat information från förvaltningen hur utredningen fortlöper från 

april 2019 och till idag. 

Av tidigare nämnd verksamhetsplan 2020 är det angivet att investeringsplan 

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

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

Bedömning 

Vi kan av granskningen konstatera att det pågår ett förändringsarbete inom 

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

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

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

bedömer det viktigt att nämnden aktivt fortsätter arbetet med 

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

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

behov av exempelvis boendeplatser på kort och lång sikt.  
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-11-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 212 Beslut om återrapportering granskning 
ekonomistyrning 
SON 2022/230 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen och skicka den till 

revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer följer upp hur nämnden har arbetat med granskningsrapporten 
”Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden” som nämnden svarade på 2020-05-19. 

För var och en av de rekommendationer som revisorerna gav i den ursprungliga 
granskningsrapporten har nämnden att redogöra för följande frågor: 

• Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 
• Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 
• Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 
• Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Förvaltningen har nu sammanställt svar på revisorernas uppföljningsfrågor. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen och skicka den till 

revisorerna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till revisorerna angående uppföljande granskning av 

ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2022-10-27 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2020/54, ”Beslut om svar på revisorernas 
rekommendationer”, 2022-05-19 

 Granskningsrapport – Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/230 

2022-10-27 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Svar till revisorerna angående uppföljande 
granskning av ekonomistyrning inom social- och 
omvårdnadsnämnden 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och skickar den till 
revisorerna. 

Ärendet 
Kommunens revisorer följer upp hur nämnden har arbetat med granskningsrapporten 
”Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden” som nämnden svarade på 2020-05-19. 

För var och en av de rekommendationer som revisorerna gav i den ursprungliga 
granskningsrapporten har nämnden att redogöra för följande frågor: 

• Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 
• Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 
• Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 
• Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Utredning 
Rekommendation 1: Social- och omvårdsnämnden rekommenderas att vidta 
kraftfulla och mer verkningsfulla åtgärder i syfte att bryta den negativa ekonomiska 
utvecklingen och få en ekonomi i balans 

Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 

Ett antal anpassningsåtgärder vidtogs 2020 och 2021. Utfallet 2021 var en budget i balans. 

Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 

• Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2020/60, ”Beslut om anpassningsåtgärder”, 
2020-06-16 (Dnr SON 2020/81). 
Anpassningsåtgärder inkluderade effektivisering inom 
migrationssamordning/flyktingmottagning, bemanning inom HVB Ariel, växelvården på 
Midgård, nattbemanningen på Midgård, samt flytt av Lindängen till Solvik. 

114



Sida 2 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

• Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2020/78, ”Beslut om anpassningsåtgärder”, 
2020-09-15 (Dnr SON 2020/81). 
Anpassningsåtgärden innebar minskning av platser på Solvik till 14 platser per avdelning. 

• Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/6, ”Beslut om anpassningsåtgärder”, 
2021-01-26 (Dnr SON 2020/260) 
Anpassningsåtgärden innebar nedläggning av HVB Ariel under år 2021. 

Hur har nämnden följt upp att angiven/angivna åtgärder har verkställts? 

Effekterna av anpassningarna har följts upp genom de ekonomiska uppföljningarna som sker 
månadsvis. 

Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Granskningens rekommendationer var en av fler aspekter som innan anpassningsåtgärderna kunde 
beredas och vidtas som pekade på att nämnden behövde vidta större anpassningsåtgärder än vad 
som hade gjorts ditintills. 

Rekommendation 2: Social- och omvårdsnämnden rekommenderas att förtydliga 
sambandet mellan verksamhetsmål och resursfördelning 

Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 

Arbetet med att förtydliga sambandet mellan verksamhetsmål och resursfördelning pågår. 

Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 

Det finns i nuläget inga underlag inom nämnden. Arbetet är fortgående inom kommunstyrelsen. 

Hur har nämnden följt upp att angiven/angivna åtgärder har verkställts? 

Det finns, för nämndens del, inget att följa upp i nuläget. 

Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Granskningens rekommendationer har bidragit till att koppling mellan verksamhetsmål och 
resursfördelning nu ses över. 

Rekommendation 3: Social- och omvårdsnämnden rekommenderas att säkerställa 
förutsättningar för en tillfredsställande ekonomistyrning, bl.a. att ekonomisk 
information och beslutsunderlag är tydliga, tillförlitliga och aktuella 

Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 

Nämnden angav i svaret till revisorerna vid granskningstillfället följande: ”Nämnden anser sig 
kunna följa kostnaderna på ett adekvat sätt.”  
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Nämnden har fortsatt månatliga ekonomiska uppföljningar med periodiserat månadsresultat samt 
helårsprognos. 

Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 

• Månadsrapport april 2021 (Dnr SON 2021/41) 
• Delårsrapport 2021 (Dnr 2021/41) 
• Månadsrapport april 2022 (Dnr SON 2022/21) 
• Delårsrapport 2022 (Dnr SON 2022/21) 

Ytterligare underlag i form av helårsprognoser för samtliga månader kan tillhandahållas vid 
förfrågan. 

Hur har nämnden följt upp att angiven/angivna åtgärder har verkställts? 

Nämnden har gjort uppföljningar i form av beslut om att godkänna månatliga rapporter. 

Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Granskningens rekommendationer har inte medfört några konkreta effekter. Arbetssättet med 
månatliga rapporter föregår granskningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till revisorerna angående uppföljande granskning av 

ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2022-10-27 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2020/54, ”Beslut om svar på revisorernas 
rekommendationer”, 2022-05-19 

 Granskningsrapport – Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-05-19 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/53 

§ 53 Beslut om svar på revisorernas rekommendationer 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge svaret till 
revisorerna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen skickade 2020-02-18 en skrivelse tillsammans med en 
granskningsrapport avseende social- och omvårdnadsnämndens 
ekonomistyrning. 
 
I skrivelsen önskar revisorerna att ta del av nämndens syn på de 
rekommendationer som framgår i rapporten. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att avge svaret till revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Svar på revisorernas rekommendationer”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-05-14. 
✓ Skrivelse, ”Granskning av Ekonomistyrning inom social och 

omvårdnadsnämnden”, ordförande kommunrevisionen Jan-Olof 
Sandberg, 2020-02-18. 

✓ Rapport, ”Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden”, 
Revsul Dedic och Ulrika Toorell (Deloitte), januari 2020. 

 
Sändlista 
Revisorerna 
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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun fått uppdraget att 

genomföra en granskning avseende ekonomistyrning inom social- och omvårdsnämnden.  

Revisionsfråga 

Har social- och omvårdsnämnden en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning? 

Svar på revisionsfråga 

Vår sammanfattande bedömning är att social- och omvårdsnämnden endast till viss del 

har en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning. 

Iakttagelser 

• Social- och omvårdsnämnden prognoserar budgetunderskott om - 22,5 mnkr för 2019, 

avvikelsen hänförs framförallt till ökade kostnader för försörjningsstöd, institutionsvård 

samt ökade personalkostnader inom omvårdsförvaltningen. 

• Nämnden har trots tidig kännedom om prognoserad budgetunderskott inte vidtagit 

nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans för 2019. 

• Nuvarande resursfördelningsmodell baseras på standardkostnader- vilket medför att 

budgeten inte är grundad i kommunens mål. Den medför att förtroendevalda inte aktivt 

prioriterar begränsade resurser utifrån gällande mål. 

• Förutsättningarna för att budget- och resultatansvariga chefer ska kunna arbeta aktivt 

med sin ekonomi upplevs av cheferna som bristande.  

• Ambitionsnivån avseende kvalité oklar. 

• Kommunstyrelsen har inte utifrån sin uppsiktsplikt agerat på social- och 

omvårdsnämndens ekonomiska utveckling. 

 

 

 

Rekommendationer 

Social- och omvårdsnämnden rekommenderas att: 

• vidta kraftfulla och mer verkningsfulla åtgärder i syfte att bryta den negativa 

ekonomiska utvecklingen och få en ekonomi i balans. 

• att förtydliga sambandet mellan verksamhetsmål och resursfördelning. 

• att säkerställa förutsättningar för en tillfredsställande ekonomistyrning, bl.a. att 

ekonomisk information och beslutsunderlag är tydliga, tillförlitliga och aktuella. 

Kommunstyrelsen rekommenderas: 

• utvärdera ändamålsenligheten av nuvarande resursfördelningsmodell genom att i 

större utsträckning kombinera politiskt prioriterade mål med standardkostnader.   

• att inom ramen för sin uppsiktsplikt agera mer kraftfullt vid nämndernas och inte minst 

social- och omvårdsnämndens negativa ekonomiska utveckling. 

 

 

 

 

Jönköping den 2020-01-20 

 

DELOITTE AB 

Revsul Dedic    Torbjörn Bengtsson 

Projektledare   Certifierad kommunal revisor 
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Bakgrund  

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha kontroll över sin verksamhet. 

Detta innebär att nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning, att verksamheten 

bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen 

och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Ekonomistyrning är allt som görs inom en 

verksamhet för att styra, planera, kontrollera, få information om och följa upp 

verksamheten.  

Effektiv ekonomistyrning förutsätter att det finns verksamhets- och ekonomiska mål att 

styra mot, att fastställda mål är möjliga att uppnå med tillgängliga resurser, att det finns 

tillfredsställande medvetenhet/kunskap inom berörda verksamhets- och ekonomiområden, 

att verksamheten styrs mot uppsatta mål och att verksamheten agerar vid ev. avvikelse.  

De förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun har med hänsyn till ovanstående 

bedömt det angeläget att genomföra en granskning av social- och omvårdsnämndens 

ekonomistyrning.   

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är undersöka ekonomistyrningen inom social- och omvårdsnämnden i 

Tidaholms kommun. Granskningen är avgränsad till social- och omvårdsnämnden och dess 

verksamheter med inriktning på år 2019. 

Revisionsfråga  

Har social- och omvårdsnämnden en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning? 

Underliggande frågeställningar 

• Kostnadsutveckling inom socialnämndens verksamheter i Tidaholm kommun ligger i 

linje med fastställd budget samt i linje med liknande kommuner och riket. 

• Vid betydande avvikelser mot budget agerar nämnden och förvaltningsledning i 

enlighet med gällande riktlinjer avseende kommunens och nämndens 

ekonomistyrning. Nödvändiga åtgärder vidtagits för att nå en ekonomi i balans. 

• Verksamhetsmål, prestations- och kvalitetsnivå är fastställda, tydliga och kända för 

alla nämndens verksamheter. 

• Ansvaret avseende ekonomistyrningen bedöms som tydligt och förankrat. 

• Budgetprocessen (inkl. resursfördelningssystem) bedöms som ändamålsenlig och 

tillfredställande. 

• Budget- och resultatansvariga har tillgång till ändamålsenliga administrativa och IT-

stöd samt rutiner för att kunna bedriva en effektiv ekonomistyrning av sin verksamhet. 

• Budget- och resultatansvariga bedömer att de har tillräcklig kompetens och stöd för 

att kunna bedriva en effektiv ekonomistyrning av sin verksamhet.  

• Uppföljning och kontroll av verksamheternas ekonomiska utveckling sker löpande och 

på ett tillfredsställande sätt. 

Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av för granskningen relevanta 

mål, riktlinjer och rutiner, budget, nyckeltalsanalys, verksamhetsplan, protokollsgenomgång 

samt intervjuer med förvaltningschef, förvaltningsekonom, sektionschefer samt urval av 

verksamhets- och enhetschefer. 

En webbenkät har skickats ut till samtliga 14 resultat- och budgetansvariga (enhetschefer). 

Samtliga 14 har svarat på enkäten och dess resultat och oredigerade kommentarer biläggs 

rapporten i sin helhet (bilaga 5). 

 

 

 

1. Inledning 
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Granskningen har delats in i följande sju faser: 

• Planering av intervjuer. 

• Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. 

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

komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder och revisorer.  

 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten har 

även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna. 
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av 

ekonomistyrningen inom social- och omvårdsnämnden gjorts nedan. De iakttagelser som 

framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier redogörs under den rubrik som 

ansetts mest lämplig. 

Kostnadsutvecklingen inom social- och omvårdsnämndens verksamheter i 

Tidaholms kommun ligger i linje med fastställd budget samt i linje med liknande 

kommuner och riket.  

Budgetefterlevnad, Social- och omvårdsnämnden (SON) 

SONs driftbudgetar för 2017, 2018 och 2019, totalt och per verksamhet redovisas i bild 1.  

 

Bild 1 (Källa: Räkenskapssammandraget) 

Av bilden 1 framgår;  

• SON:s driftbudget för 2019 uppgår till 286 mnkr, varav 44 mnkr avser 

socialförvaltningen och resterande 241 mnkr omvårdsförvaltningen.  

• Driftbudgeten för socialförvaltningen står för ca 15–16 % av den totala driftbudgeten. 

• Driftsbudgeten för SON har ökat med ca 12% mellan 2017 och 2019. 

• Högsta budgetökningen noteras för socialförvaltningen, LSS, äldreboende 

(Solvik/Lindängen).  

Sammanställning av social- och omvårdsnämnden (SON) budgetefterlevnad mellan 2017 

- 2019 (jan-aug) redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1: (Källa: Intern statistik) 

Av sammanställningen i tabell 1 framgår;  

• Att SON redovisade underskott 2017 och 2018, om 8,6 mnkr resp. 9 mnkr. 

• Att SON redovisar underskott jan-aug 2019 om 23,5 mnkr. Enligt helårsprognos 

(november) prognoseras underskottet för hela 2019, om 22,5 mnkr.  

• Att SON:s faktiska kostnader har ökat med 18% mellan 2017–2018.  

• Största negativa avvikelser återfinns för material och köpta tjänster samt 

personalkostnader. Dessa kostnadsslag står för i stort sett hela prognoserade 

underskottet 2019, - 10,7 mnkr resp. 12,3 mnkr.  

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Taxor och avgifter -5970 -6976 1006 -5340 -7045 1705 -4032 -4453 421

Bidrag -71025 -77175 6150 -52714 -63988 11274 -20851 -24271 3420

Försäljning verksamheter o entreprenader 0 -86 86 0 -87 87 0 -7 7

Övriga intäkter -17923 -18060 137 -17077 -21519 4442 -13093 -13753 660

INTÄKTER -94918 -102298 7380 -75131 -92639 17508 -37976 -42484 4508

Material och köpta tjänster 36908 57067 -20159 47261 51467 -4206 24747 35473 -10726

Bidrag 21278 20141 1137 19513 18514 999 12119 14979 -2860

Personalkostnader 269032 267922 1110 251928 266941 -15013 164182 176504 -12322

Övriga kostnader 23251 21324 1927 32967 41289 -8322 19370 21481 -2111

KOSTNADER 350469 366453 -15984 351669 378211 -26542 220418 248437 -28019

Totalt 255551 264155 -8604 276538 285572 -9034 182442 205953 -23511

år 2017 år 2018 år 2019 (jan-aug)

2. Granskningsresultat 
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• Att SON:s intäkter i form av bidrag minskade med mer än 50% år 2019, jämfört med 

2018 och ännu mer jämfört med 2017.  

Kostnadsutveckling 

Socialförvaltningen (SF) 

Sammanställning av SF:s budgetefterlevnad mellan 2017 - 2019 (jan-aug) redovisas i 

tabell 2.  

 

Tabell 2: (Källa: Intern statistik) 

Av sammanställningen i tabell 2 framgår;  

• Att SF redovisade underskott 2017 och 2018, om 2,9 mnkr resp. 1,7 mnkr. 

• Att SF redovisade underskott jan-aug 2019 om 9,5 mnkr.  

• Att högsta negativa avvikelser 2019 avser köp av huvudverksamhet fr övriga företag (-

4,9 mnkr), köp av huvudverksamhet fr staten (3,0 mnkr), köp av huvudverksamhet fr 

andra kommuner (-0,26 mnkr) samt ekonomiskt bistånd (-3,1 mnkr). Köp av 

huvudverksamhet avser främst köp av placeringar.  

SF:s underskott för 2019 beskrivs framförallt bero på ökat försörjningsstöd om 4,6 mnkr 

och institutionsvård (placeringar) om 9,1 mnkr. 

Ekonomiskt bistånd 

Kommunens interna statistik visar att det framförallt är antalet hushåll med 

försörjningsstöd som har ökat, från 225 till 266 hushåll. Hushållstypen ensamstående 

män utan barn i åldern 18–25 har ökat markant under 2019 (bilaga 3). Officiell statistik 

visar också på en trend att andelen som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet 

minskar medan andra orsaker såsom sjukdom, ohälsa och sociala skäl ökar. 

Utifrån intervjuerna beskrivs att kostnaderna för försörjningsstöd är svår budgeterat samt 

att kostnaderna för försörjningsstöd upplevs som mycket svåra att påverka på kort sikt. 

Barn – och ungdomsvård 

Antal anmälningar och ansökningar avseende oro för barn och vuxna i Tidaholms 

kommun under 2017–2019 visas i bild 2. Av statistiken kan utläsas att antal 

orosanmälningar avseende barn är 469 och 73 avser vuxna. Av intervjuerna framgår att 

ca 30% av anmälningarna leder till vidare utredning och hälften av de som utreds får 

någon typ av insats.  

 

Bild 2 (Källa: Intern statistik) 

Kostnaden för barn- och ungdomsvården var 2018 ca 18% dyrare i kr/inv. i Tidaholm än i 

liknande kommuner. Kostnadsutvecklingen är väsentligt högre i Tidaholm under de 

senaste 3 åren än i liknande kommuner och rikssnittet, se Bild 3.  

Vidare, ökade kostnader (kostnad/invånare) för barn- och ungdomsvården med ca 46 % i 

Tidaholm, jämfört med rikssnittet (14%). Kostnader i liknande kommuner är relativt 

oförändrade.  

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Taxor och avgifter -170 -570 400 -280 -451 171 -287 -418 131

Bidrag -50906 -53987 3081 -31559 -39809 8250 -8711 -12733 4022

Försäljning verksamheter o entreprenader 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 0 -293 293 0 -950 950 0 -290 290

INTÄKTER -51076 -54850 3774 -31839 -41210 9371 -8998 -13441 4443

Material och köpta tjänster 17328 35556 -18228 27876 29540 -1664 11858 20232 -8374

Bidrag 11074 10272 802 9509 10318 -809 5702 8790 -3088

Personalkostnader 50939 44231 6708 29780 33347 -3567 17519 19449 -1930

Övriga kostnader 11830 7844 3986 6645 11706 -5061 1832 2427 -595

KOSTNADER 91171 97903 -6732 73810 84911 -11101 36911 50898 -13987

Totalt 40095 43053 -2958 41971 43701 -1730 27913 37457 -9544

år 2017 år 2018 år 2019 (jan-aug)
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Bild 3 (Källa: Kolada) 

Placeringar 

Kostnaden för HVB-vård, barn och unga i Tidaholm är nära dubbelt så hög som för 

liknande kommuner och har ökat med 90% mellan 2016 och 2018, se bild 4.  

 

Bild 4 (Källa: Kolada) 

Under 2019 har 37 barn och ungdomar varit placerade samt 22 vuxna, av dessa avser 18 

tvångsvård (Tabell 3).  

 

Tabell 3 (Källa: Intern statistik) 

Antalet aktualiseringar ser ungefär likadant ut som föregående år. I intervjuer beskrivs att 

antalet inte har ökat nämnvärt men att komplexiteten i placeringarna har ökat och därmed 

vårdbehovet. 

Socialförvaltningen är med i SKR:s ramavtal för placeringar men beskriver att de inte har 

någon systematik för att bedöma kostnadseffektivitet i samband med placeringar. I 

intervjuer beskrivs att förvaltningen nu arbetar för att förbättra kompetensen och tydligare 

prioritera placeringsnära ärenden.  

Diskussioner har påbörjats med andra förvaltningar om hur de på ett mer framträdande 

och strukturerat sätt kan vara behjälpliga med att möta och stödja vid lindrigare social 

problematik för att frigöra resurser för socialtjänsten att arbeta med komplexa ärenden. 

Utifrån intervjuer beskrivs att placeringar är svårt att budgetera för. Det beskrivs att 

förvaltningen inte får ta höjd för eventuella placeringar som bedöms vara på gång i 

budgeten utan att budgeten baseras på de pågående placeringar.  

Öppen vård 

Redovisade kostnader för öppenvård I Tidaholms kommun är väsentligt lägre än i riket 

och i liknande kommuner, framförallt 2018 då riket redovisade 50% och liknande 

kommuner 36% högre kostnader än Tidaholm (bild 5).  
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Bild 5 (Källa: Kolada) 

Omvårdsförvaltningen (OF) 

Sammanställning av OF:s budgetefterlevnad mellan 2017 - 2019 (jan-aug) redovisas i 

tabell 4.  

 

Tabell 4: (Källa: Intern statistik) 

Av sammanställningen framgår;  

• Att OF redovisade underskott 2017 och 2018, om 5,9 mnkr resp. 7,6 mnkr. 

• Att OF redovisade underskott jan-aug 2019 om 14,2 mnkr. Prognos från november 

visar på ett underskott om 11,5 mnkr 

• Att största negativa avvikelsen 2019 hänförs till personalkostnader ca 10,7 av 14,2 

mnkr. 

Högre personalkostnaderna hänförs framförallt till ökade kostnader för projektet ”heltid 

som norm”. Sedan 2018 när ”heltid som norm” infördes har avvikelsen från budget 

avseende personalkostnader ökat markant. Projektet har inneburit att den totala 

arbetstiden inom förvaltningen ökat med 13,6 heltidstjänster.  

Verksamheterna har inte hunnit anpassas till högre tjänstgöringsgraden. I intervjuer 

uttrycks att den minskade vikarieanskaffningen inte motsvarar den ökade arbetstiden. För 

att förändra detta har förvaltningen helt gjort om scheman som kommer att gälla från 

mars 2020. Enligt kommunens strategiska plan och budget avsatts 2018 totalt 350 tkr för 

projekt att erbjuda alla anställda rätten till heltidsanställning. För 2019–2021 så finns inga 

medel avsatta.  

Officiell statistik indikerar att OF i Tidaholm hade redovisat högre andel 

personalkostnader (81%) av den totala kostnaden än liknande kommuner (ca 76%) år 

2018.  

Omvårdsförvaltningens budget beräknas i stor utsträckning utifrån standardkostnader 

(mer om detta i kommande avsnitt). Av intern statistik framgår att år 2018 

underkompenserades OF i relation till faktiska behovet med 0,7%, vilket i medel innebär 

ca 2 mnkr. Året innan blev dock förvaltningen överkompenserad med 0,4%. Det finns i 

dagsläget ingen information huruvida 2019 års budgetering utifrån standardkostnaderna 

kompenserar för det faktiska underlaget (bilaga 2). 

Intern statistik visar att utförandegraden (beslutade v.v. utförda timmar) inom hemtjänsten 

ligger på ca 77% under 2019 samt att omsättningen på brukare inom särskilt boende 

sjunker något de senaste åren, då färre insatser avslutas och färre flyttar in (bilaga 2). 

Vidare beskrivs ett beräknat underskott om 2 mnkr för externa placeringar enligt LSS. 

Enligt kommunens statistik har dock inte totalt antalet brukare förändrats nämnvärt sedan 

2018 (bilaga 3), däremot har typ av insatser förändrats.  

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Taxor och avgifter -5800 -6406 606 -5060 -6594 1534 -3745 -4035 290

Bidrag -20119 -23189 3070 -21155 -24180 3025 -12139 -11538 -601

Försäljning verksamheter o entreprenader 0 -86 86 0 -87 87 0 -7 7

Övriga intäkter -17923 -17767 -156 -17077 -20569 3492 -13093 -13463 370

INTÄKTER -43842 -47447 3605 -43292 -51430 8138 -28977 -29043 66

Material och köpta tjänster 19570 21505 -1935 19375 21917 -2542 12882 15225 -2343

Bidrag 10204 9868 336 10004 8196 1808 6417 6189 228

Personalkostnader 217267 222997 -5730 221272 232878 -11606 146079 156835 -10756

Övriga kostnader 11120 13333 -2213 26021 29438 -3417 17405 18757 -1352

KOSTNADER 258161 267703 -9542 276672 292429 -15757 182783 197006 -14223

Totalt 214319 220255 -5936 233380 240999 -7619 153806 167963 -14157

år 2017 år 2018 år 2019 (jan-aug)
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Bedömning 

Social- och omvårdsnämnden prognosticerar ett budgetunderskott om 22,5 mnkr (7,9 %) 

för hela 2019. Vi konstaterar att den prognosticerade avvikelsen är markant större 2019 

än tidigare två åren.  

Kostnadsutvecklingen för social- och omvårdsnämndens verksamheter i Tidaholm i 

relation till liknande kommuner och riket visar att Tidaholm i det stora hela ligger i linje 

med liknande kommuner med vissa undantag som omnämnts. (Det bör dock noteras att 

den officiella statistik som finns inte omfattar 2019 utan är senast i huvudsak från 2018.) 

Socialförvaltningens negativa budgetavvikelse på 25% hänförs framförallt till placeringar 

samt försörjningsstöd.  När det gäller försörjningsstöd noterar vi att det är en relativt stor 

grupp unga män som uppbär försörjningsstöd under 2019. Ökning av försörjningsstöd är 

kopplat till ensamkommande och nyanlända som kommit ut ur etableringen efter 

”flyktingkrisen”. Ett nära samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstödet bedöms därför som viktigt för att få förutsättningar att häva 

utvecklingen. Det finns dock inget som tyder på att Tidaholm är mer frikostiga i sina 

bedömningar eller betalar ut högre summor försörjningsstöd än andra kommuner. 

Vi noterar att Tidaholm redovisar högre kostnader för barn- och ungdomsvården jämfört 

med liknande kommuner. Kostnaderna för HVB-vård i Tidaholm är nära 50% högre än för 

liknande kommuner samtidigt som kostnaderna för öppenvård är mycket låga. Statistiken 

kan indikera att kommunen har en begränsad öppenvård och bristande tillgång till hjälp i 

tidigt skede vilket istället medför ett högre antal kostnadsdrivande placeringar. Då det 

finns en ambition att arbeta förebyggande i öppenvård är det viktigt att analysera dessa 

nyckeltal för att arbeta strategiskt. 

Ett arbete har påbörjats för att kunna prioritera placeringsnära ärenden och på så sätt 

förebygga kostnadsdrivande placeringar men självklart också syftar till minskat mänskligt 

lidande. Det framgår inte i intervjuer eller den interna statistiken vad de ökade 

kostnaderna för placeringar beror på men det verkar som att kommunen har relativt 

många tvångsplaceringar. Dessa placeringar tenderar att vara mer komplexa, långvariga 

och kräva en större vårdinsats vilket är mer kostnadsintensivt.  

För att säkerställa att vårdbehovet tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt anser vi att 

placeringarna bör närmare och mer frekvent följas upp och utvärderas av nämnden. Det 

bör också finnas en systematik eller rutin kring upphandlingen av institutionsvård som ger 

förutsättningar till ansvariga tjänstepersoner att tydligare ta ställning till 

kostnadseffektiviteten såväl som kvalité vid placering. 

Omvårdsförvaltningen negativa budgetavvikelse med 4% hänförs framförallt till ökade 

personalkostnader och heltidsprojektet. Tanken med att heltidsprojektet att det på sikt ska 

vara självfinansierande då behovet av vikarier minskar i samma omfattning som 

arbetstiderna ökar. Många kommuner beskriver dock i initialskedet stora kostnader med 

projektet. Det finns flera anledningar till detta men framförallt att det är svårt att planera ut 

personalens ökade arbetstid på ett för verksamheten kostnadseffektivt sätt. För att 

personal inte ska behöva jobba delade eller för korta turer så är det för mycket personal 

på tider som det inte behövs, ex eftermiddagen. Det har också visat sig svårt att dela 

personal över enheter och verksamhetsområden, s.k. resurstid.  

Tidaholm har avsatt 350 tkr för hela kommunen för att kompensera den här initiala 

fördyringen vilket enligt förvaltningen är alldeles för lite. Enheterna anser att de inte har 

kompenserats för de ökade personalkostnaderna som projektet medför. Förvaltningen har 

agerat genom att ändra scheman vilket tyder på att schemaläggning och planering har 

identifierats som en viktig aspekt. Nämnden bör utvärdera pågående projektet heltid som 

norm att kunna bedöma effekterna av den samt identifiera kostnadsdrivande aspekter, 

VI noterar att kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 inom LSS inte beror på att 

antalet brukare har ökat, utan troligtvis har typ av insatser förändrats samt att kostnad per 

insats har ökat.  

Vid betydande avvikelser mot budget agerar nämnden och förvaltningsledning i 

enlighet med gällande riktlinjer avseende kommunens och nämndens 

ekonomistyrning. Nödvändiga åtgärder vidtagit för att nå en ekonomi i balans.  

I kommunens ekonomistyrningsprinciper beskrivs bl.a. att: 

• Respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom den 

tilldelade budgetramen (kallas kommunbidrag).  

• Målen ska vara realistiska att uppnå med de resurser som tilldelas och medel och 

mål ska harmoniera.  

• Om ramen visar sig otillräcklig eller vid oförutsedda utgifter så ansvarar nämnden för 

omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. I andra hand så ska 
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nämnden aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för verksamheten hos 

fullmäktige. 

• Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott. 

• Kommunstyrelsen fattar beslut om hantering av över- och underskott efter att en mål- 

och resultatanalys genomförts av nämnden. 

• Beslut om omdisponeringar under innevarande år mellan olika nämnder fattas av 

kommunstyrelsen. 

• Inga tilläggsanslag kommer att beviljas för innevarande år till någon verksamhet. 

• Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt. 

I social- och omvårdsnämndens (SON) sammanträdesprotokoll från juni 2018 - november 

2019 återfinns ingen åtgärdsplan eller riktade åtgärder som uttryckligen syftar till en 

budget i balans 2019. Av protokollen framgår dock att i maj 2019 gav nämnden 

förvaltningarna i uppdrag att komma med förslag på en åtgärdsplan för att nå en budget i 

balans inför 2020. Detta efter att nämnden hade fått information av tjänstepersoner att 

anpassningar om 12,5 mnkr behövs för att nå en budget i balans. I juni 2019 

presenterades anpassningsförslag om 22,1 mnkr med tillhörande 

konsekvensbeskrivningar för SON. 

Utifrån intervjuer beskrivs att nämnden har arbetat nära tillsammans med 

förvaltningsledning och haft prioriteringsdiskussioner vilket resulterade i att 18 av de 

sammanlagt 28 föreslagna åtgärderna ska genomföras, de övriga 10 ska utredas 

ytterligare. De beslutade åtgärderna innebär en besparing om 8,6 mnkr och 7,5 

årsarbetare per år. Denna åtgärdsplan är utformad så att beslutade åtgärder ska 

genomföras så snabbt som möjligt så att de kan få effekt även för 2019. 

Nämndens protokoll visar inte på att nämnden har aktualiserat behov hos 

kommunfullmäktige om att ev. ändra ambitionsnivån för social- och omvårdsnämndens 

verksamheter till följd av den ekonomiska situationen. Inte heller något initiativ gentemot 

eller från kommunstyrelsen kan noteras. Kommunstyrelsen har dock i samband med 

delårsrapporten i oktober beslutat att ge samtliga nämnder i uppdrag att lämna 

ekonomisk uppföljning samt eventuella åtgärdsplaner månadsvis, vilket gäller tillsvidare. 

I kommunstyrelsens protokoll syns att socialnämndens lämnat ekonomiska rapporter i 

november. I november beslutar också kommunstyrelsen att inte omprioritera mellan 

nämndernas ramar för 2019 eftersom det inte bedöms kunna ge effekt för året. 

I intervjuer beskrivs att nämnden är medveten om den ekonomiska situationen och har 

förståelse för att verksamheterna inte kan spara mer annars riskerar de att inte möta 

lagkrav, men är oroade för utvecklingen. 

Bedömning 

Vi noterar att det saknas en samlad åtgärdsplan för budget i balans 2019. Vår uppfattning 

är att nämnden valt att inte fokusera på 2019 och istället satsat på att proaktivt arbeta för 

att förbereda sig för budget i balans 2020. Även om nämnden har agerat inför 2020 så är 

inte heller den åtgärdsplan som tagits fram tillräcklig för en budget i balans 2020.  

Att nämnden arbetar för en budget i balans för 2020 är självklart positivt men utifrån vår 

tolkning kan nämnden inte ansetts ha följt ekonomistyrningsprinciperna då de inte agerat 

för en budget i balans 2019, särskilt då nämnden bär med sig sitt underskott in i 2020. 

Dock bör tydliggöras att nämnden har genomfört vissa åtgärder som egentligen syftar till 

2020 redan under 2019 för att få effekt även på 2019 års resultat.  

Utöver omprioriteringar inom sin egen budgetram har nämnden även möjlighet att se över 

ambitionsnivå för nämndens verksamhet, vilket inte gjort trots ett växande underskott 

under hela 2019. Nämnden har inte heller, utifrån vad som kan utläsas i protokoll, lyft den 

ekonomiska situationen till kommunstyrelsen.  

Vår bedömning är att därför social- och omvårdsnämnden inte agerat i tillräcklig 

omfattning utifrån ekonomistyrningsprinciperna och inte vidtagit nödvändiga åtgärder för 

en budget i balans 2019. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte agerat tillräckligt på den ekonomiska utvecklingen 

inom SON utifrån sin uppsiktsplikt, förutom att i november besluta om att förstärkt 

ekonomisk rapportering och att inga medel skulle omfördelas mellan nämnderna. Redan i 

april fick kommunstyrelsen information om att nämnden prognosticerade ett underskott 

om 8,3 mnkr. Med bakgrund av att nämnden de senaste åren gått med underskott borde 

detta i vår mening ha föranlett agerande från kommunstyrelsen.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen underlåtit sin uppsiktsplikt då kommunstyrelsen 

inte agerat utifrån social- och omvårdsnämndens ekonomiska situation. 
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Verksamhetsmål, prestations- och kvalitetsnivå är fastställda, tydliga och kända för 

alla nämndens verksamheter. 

I flertalet intervjuer, framförallt från högre tjänstepersoner, framkommer att den 

strategiska planen, dvs kommunens mål- och budgetdokument, upplevs som bra då 

medborgaren är i centrum. Målstyrningen så som den är utformad idag förutsätter större 

samverkan mellan nämnderna då målen är övergripande och fokuserar på ett 

helhetsperspektiv.  

Det som upplevs problematiskt i flertalet intervjuer är att kommunens målstyrning och 

ekonomistyrning är dåligt synkade samt att resursfördelningen baseras på 

standardkostnader och är inte i tillräcklig utsträckning kopplade till de beslutade politiska 

målen. Enligt de intervjuade bidrar nuvarande ekonomistyrningen snarare till 

stuprörstänkande än till samverkan. 

Verksamheterna upplever verksamhetsmålen som övergripande, svepande och breda. 

Det är svårt att tydliggöra ambitionsnivån, vilken nivå av kvalitet som faktiskt ska 

presteras. I intervjuer beskrivs att enhetschefer har efterfrågat en större tydlighet i 

ambitionsnivån då den upplevs högre än vad ekonomin tillåter.  

Exempelvis finns inom äldreomvården en kvarboendegaranti, vilket är ett kvalitetslöfte 

som upplevs svårt att uppfylla då adekvat finansiering inte är kopplat till löftet. 

Ambitionsnivån upplevs dock olika, då det i andra intervjuer framkommer att 

ambitionsnivån inte upplevs högre än det lagstadgade grunduppdraget. 

I webbenkäten upplever hälften av enhetscheferna att de fastställda verksamhetsmålen 

inte är möjliga att uppnå med tilldelade resurser. I kommentarer till webbenkäten lyfts att 

ekonomistyrningen och målstyrningen inte upplevs följa varandra och att målstyrningen 

inte fungerar om resursfördelningen utgår ifrån standardkostnaden. Målen uppfattas som 

otydliga och inte alltid mätbara. 

Bedömning 

Vi konstaterar att det kommuniceras olika och motstridiga uppfattningar bland 

tjänstepersoner kring verksamhetsmål och ambitionsnivå, Exempelvis, i webbenkäten 

beskriver nästan samtliga enhetschefer att det finns tydliga mål för verksamheten, 

samtidigt som av webbenkätens kommentarer och intervjuerna framkommer att 

verksamhetsmål och ambitionsnivå är oklara och otydliga.  

Deloittes sammanlagda tolkning är att målstyrningen, dess intention och struktur 

uppfattas som bra och välfungerade men att konkretiseringen av mål och hur 

ambitionsnivån ska tolkas på verksamhetsnivå behöver utvecklas. Det är t ex inte 

tydliggjort vilken kvalitet som faktiskt förväntas av verksamheterna och hur aktiviteter 

bidrar till den övergripande måluppfyllelsen. Framförallt förefaller det främsta problemet 

vara att det två styrsystemen, ekonomistyrning och målstyrning inte harmonierar med 

varandra.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nämnden har beslutat om ett antal mål på 

övergripande och nämndsnivå. Målen upplevs dock av verksamheterna som 

övergripande, svepande och breda. Det är svårt att tydliggöra ambitionsnivån (utöver det 

som definieras av som minimikrav enligt lagstiftning). Detta kan bero på att målen inte är 

tillräckligt konkreta och mätbara, samt att dessa inte tillräckligt förankrade bland 

nämndens verksamheter, 

Ansvaret avseende ekonomistyrningen bedöms som tydligt och förankrad. 

Utfall i webbenkät indikerar att enhetschefer har olika uppfattning om vad som bör 

prioriteras vid konflikt mellan verksamhetsmål och budget. Hälften av enhetscheferna 

anser att verksamhetsmål bör prioriteras och hälften anser att budget prioriteras. 

Majoriteten (71%) upplever dock att de förväntas hålla budget och att chefen kräver 

snabba och konkreta besparingsåtgärder.  

I intervjuer med tjänstepersoner från socialförvaltningen framkommer att sektionscheferna 

inte har ekonomiskt ansvar utan ska se till individens behov. Det ekonomiska ansvaret, 

dvs. budget- och resultatansvar ligger på socialchefen. Dock beskrivs att det finns ansvar 

att följa upp, vara kostnadseffektiv och kommunicera kostnaderna.  

Social- och omvårdsnämnden har två förvaltningar idag, social- och omvårdsförvaltning. 

Denna organisationsstruktur lyfts upp av många som en viktig aspekt som påverkar 

effektiviteten, inte minst avseende ekonomi.  

Enligt intervjuer har beslutet om sammanslagningen av förvaltningar fattats men 

nämnden har lagt omorganisationen på is tills vidare. Vi har dock inte tagit del av något 

formellt beslut som bekräftar att beslut fattats. Intervjuade tjänstepersoner vet inte riktigt 

varför men har förstått det som att det beror på att ledande tjänstepersoner har olika 

uppfattningar om hur omorganisationen bör se ut. Framförallt gäller det var 
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arbetsmarknadsenheten som idag är en del av omvårdsförvaltningen idag organisatoriskt 

bör ligga.  

Samverkan mellan förvaltningarna och andra nämnders förvaltningar beskrivs från vissa 

intervjuade tjänstepersoner inte fungera tillfredställande. 

Bedömning 

I reglemente och ekonomistyrningsprinciper tydliggörs nämndens ansvar för ekonomin 

och hur nämnden ska agera vid avvikelser. Det klargörs dock inte av vilken omfattning 

avvikelserna ska vara och hur snabbt nämnden måste agera. I delegationsordningen 

tydliggörs framförallt beslutsattestanter och mandat köp av varor och tjänster avseende 

ekonomi. Delegationsordningen förklarar inte närmare ledande tjänstepersoners 

ekonomiska ansvar, när de bör rapportera avvikelser i sin budget till närmaste chef ex. 

Enhetschefers budgetansvar förefaller utifrån webbenkätsvaren vara otydligt.  

Enhetschefernas ansvar är att uppfylla det lagstadgade grunduppdraget men det är 

otydligt hur tillgängliga resurser bör prioriteras. Vår bedömning är att enhetschefers 

ekonomiska ansvar bör utökas och förtydligas och därmed att en ambitionssänkning 

sanktioneras vid konflikt mellan verksamhetsmål och budget. 

Tidaholm är en liten kommun och i jämförelse med andra kommuner i den 

storleksordningen är det mindre vanligt med två olika förvaltningar för en socialnämnd. 

Det förefaller rimligt att det finns effektiviseringsmöjligheter vid ev. omorganisation. En ev. 

sammanslagning behöver föregås av en förstudie/analys om de potentiella positiva och 

negativa effekterna inte bara ur ekonomisk utan kvalitetssynpunkt, men också att 

identifiera potentiella utmaningar i samband med sammanslagningen. 

Arbetsmarknadsenheten bedöms vara en nyckelverksamhet för att kunna häva 

kommunens ökade försörjningsstödskostnader.  

Sammanfattningsvis bedöms ansvaret för ekonomistyrningen endast till viss del 

tydliggjord och förankrad.  

Budgetprocessen (inkl. resursfördelningssystem) bedöms som ändamålsenlig och 

tillfredställande.  

I Tidaholm gör nämnderna inget äskande utan blir tilldelade en ram från 

kommunfullmäktige utefter standardkostnaderna. Resursfördelningsmodellen som sedan 

2018 tillämpas inom Tidaholms kommun bygger i stor utsträckning på standardkostnader, 

framförallt verksamheterna inom omvårdsförvaltningen. Målsättning med denna 

resursfördelningsmodellen mer rättvis fördelning kopplat till ett objektivt underlag.  

Kommunbidraget till äldreomvården på en referenskostnad i relation till antal invånare 

över 65 år och till LSS verksamheten på andel invånare med LSS insatser (tillhör någon 

av de 3 personalkretsar) mellan 0–64 år. För socialförvaltningen baseras 

standardkostnaden på en referenskostnad i förhållande till antalet invånare. Dessa 

referenskostnader beräknas utifrån underlag från räkenskapssammandraget (SCB) från 

2016 som sedan blivit indexuppräknat. Noterbart är att underlaget som används för 

beräkning av standardkostnader ”köps” av externa leverantörer. 

Utöver det uträknande kommunbidraget så anpassas ramen för att kommunen ska klara 

sitt ekonomiska mål. Anpassningen är på 1,5% vilket ger ungefär 4 mnkr för 2019. Inför 

2020 är anpassningen på 2%. 

I strategisk plan 2019–2021 finns från kommunfullmäktige budgeterade prioriteringar om 

140 tkr som ska gå till bidrag till arbetskläder inom omvårdsförvaltningen.  

I intervjuer uttalas kritik mot nuvarande resursfördelningsmodell, framförallt för att den 

baseras på standardkostnader och inte prioriteringar och mål och är därför inte synkad 

med målstyrningen. I intervjuer framgår att förtroendevalda på kommunnivå upplevs 

”gömma” sig bakom resursfördelningsmodellen, politikerna prioriterar inte mellan 

nämnderna och tar ställning till vad som är viktigast. Upplevelsen är att förtroendevalda 

inte tar sitt ansvar för att prioritera och resurssätta verksamheten, eftersom 

resursfördelningsmodellen gör detta åt dem. Vidare så upplevs denna 

resursfördelningsmodell medföra en budget som inte är förankrad i de verkliga 

förutsättningarna och verksamheternas behov. Det saknas ett helhetsperspektiv där 

prioriteringar görs övergripande. Utfall av resursfördelningsmodellen frångås sällan vid 

budgetarbete. 

Flera intervjuade tjänstepersoner beskriver att de inte vet hur budgetprocessen går till 

eller att de upplever budgetprocessen som överflödig. Det genomförs en 

kommunövergripande omvärldsanalys och de senaste åren har det varit budgetdialog 

mellan nämndernas presidier och kommunledningen, det är dock utifrån intervjuer mycket 

sällan som standardkostnaderna frångås. Eftersom standardkostnaderna redan är 

bestämda upplevs den omvärldsanalys, de budgetsamtal och verksamhetsanalyser som 

genomförs som meningslösa. 
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På nämndsnivå uppfattas det som oklart vad fördelningen av budgeten baserar sig på 

och hur den genomförs, speciellt för enhetschefer som inte upplever sig delaktiga i 

budgetprocessen. 

Bedömning 

Som tidigare nämnts baseras nuvarande resursfördelningsmodell i Tidaholms kommun i 

stor utsträckning på standardkostnader. Vår uppfattning är att standardkostnader eller 

någon annan typ av schablonvärde kan vara mycket värdefullt som utgångspunkt i 

budgetarbete men att det kan vara problematiskt om det blir en absolut sanning för hur 

budgeten ska se ut. 

De förtroendevaldas kärnuppdrag är att slå fast mål och inriktning för verksamheterna 

samt prioritera och resurssätta verksamheterna. Standardkostnaderna kan används som 

vägledning, förtroendevalda ska använda sitt mandat att frångå dem och prioritera 

nämnder och verksamheter emellan för att spegla beslutade mål. Görs inte detta så 

tappar målstyrningen sin funktion och det blir istället resursfördelningsmodellen som i 

praktiken styr. Det är rimligt att anta, såsom också uttrycks i webbenkät och intervjuer, att 

detta medför att tjänstepersoner upplever att budgeten inte är grundad i verkligheten och 

att analys och förändrade förutsättningar inte får gehör i budgetarbetet. 

Det framgår i ekonomistyrprinciperna att resursfördelningsmodellen bygger på 

standardkostnader och volym men det framgår på inget sätt att dessa beräkningar inte 

kan frångås, det ligger inom det politiska mandatet att resurssätta, självklart ska detta 

också ske med tillförlitligt och heltäckande underlag. I kommunens fall så tyder mycket på 

att det sätt som resursfördelningsmodellen appliceras i nuläget medför att 

verksamheternas unika förutsättningar, omvärldsförändringar och det politiska ansvaret 

att prioritera inte beaktas på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån kommunens strategiska plan 

framgår att kommunfullmäktige till viss del gjort riktade budgetprioriteringar, men dessa är 

i förhållande till hela kommunens budget mycket begränsade, sammanlagt omfattar de 4 

mnkr. Det rör sig om relativt avgränsade aktiviteter där kommunfullmäktige aktivt 

prioriterat. På nämndsnivå framstår det som otydligt hur budgetprocessen ska gå till och 

hur den i praktiken går till efter det att nämnden fått sin ram. 

Vår bedömning är sammanfattningsvis att budgetprocessen och 

resursfördelningsmodellen endast till viss del är ändamålsenlig och tillfredställande. 

Budget- och resultatansvariga bedömer att det har tillräcklig kompetens, 

professionellt stöd samt har tillgång till ändamålsenliga administrativa och IT-stöd 

samt rutiner för att kunna bedriva effektiv ekonomistyrning av sin verksamhet. 

I webbenkäten framkommer att enhetschefer överlag upplever sig ha tillräckliga 

kunskaper för att utföra de uppgifter de ansvarar för rörande budget, uppföljning och 

prognos.  Verksamheterna under social- och omvårdsnämnden har stödpersoner från de 

centrala funktionerna HR och ekonomi knutna till sig. Bland annat en förvaltningsekonom 

som ansvarar för att handlägga ärenden, upprätta månadsrapporter till nämnd, ansöka 

om stadsbidrag, följa kostnadsmässig utveckling vid placeringar med mera. I 

webbenkäten beskriver nästan 70% att de får tillräckligt och kompetent stöd i frågor 

gällande budget, uppföljning och prognos om de behöver det.  

I intervjuer framkommer att enhetschefer kontinuerligt går igenom ekonomin tillsammans 

med förvaltningsekonom. I intervjuer beskrivs dock att den ekonomiska stödfunktionens 

roll uppfattas som otydlig och att cheferna inte alltid upplever att de får det stöd de 

behöver. Förvaltningsekonomen upplever sig själv som en stödperson som 

budgetansvariga kan ta hjälp av och bolla ekonomiska frågor. Enbart hälften av 

enhetscheferna tycker enligt webenkäten att de IT-stödet som finns är bra och att den 

ekonomiinformation som hen får är tillförlitlig. Majoriteten upplever inte heller att de enkelt 

kan kontrollera och analysera sina kostnader. IT-systemet upplevs inte som 

användarvänligt och det är svårt att se trender. 

Bedömning 

Enhetschefernas upplevelse av samarbete med stödfunktionen beskrivs på olika sätt i 

intervjuer och i webbenkät. Det förefaller som det i samarbetet mellan enhetschefer och 

ekonomisk stödfunktion inte är tydligt vem som har ansvar för att förstå och analysera 

avvikelser. Det förefaller som att de olika funktionerna pratar förbi varandra och att 

förväntningarna inte är tydliga. Rollerna bör tydliggöras och det bör också ses över vilken 

typ av stöd enhetscheferna efterfrågar och om det tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt 

idag. Över hälften av enhetscheferna anser att IT-stödet inte fungerar tillfredställande. IT-

stödet ger inte förutsättning för aktuell och tillförlitlig analys som är mycket viktigt för att 

kunna styra sin ekonomi. Vi anser dock att det viktigt att utreda varför IT-stödet inte 

upplevs ändamålsenligt, det behöver inte nödvändigtvis vara IT-stödet som sådant det 

kan också vara så att användare behöver utbildning i att hantera mjukvaran exempelvis. 

samt användningen av IT-stödet. 
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Uppföljning och kontroll av verksamheternas ekonomiska utveckling sker löpande 

och på ett tillfredsställande sätt.  

Kommunstyrelsen beslutat att nämnden från och med oktober ska lämna månatlig 

ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen, därmed får även nämnden en månatlig 

uppföljning av verksamhetens ekonomiska utveckling. 

På socialförvaltningen följs många nyckeltal upp som underlag för att förstå förändringar i 

verksamhet och ekonomi. 

I intervjuer beskrivs att enhetschefer kontinuerligt har möte med sin närmaste chef då 

även ekonomiska uppföljningen är en del av avstämningen. Däremot har enhetscheferna 

sällan enskilda uppföljningar av ekonomi med sin chef.  

Budgeten upplevs otydlig och blir därmed svår att följa upp på verksamhetsnivå.  

En aspekt som återkommit i samtliga intervjuer är att det är svårt att följa upp 

personalkostnaden, personalkostnader samlade i en kolumn men det är svårt att utläsa 

hur många årsarbetare den är beräknad på, sjuklön, tillägg med mera. Personalkostnader 

släpar också efter i rapporteringen. IT-stödet syns inte vissa personalkostnader förrän 

den 20:e månaden efter. 

Vidare är hanteringen och redovisning av semesterlöneskuld en het fråga i Tidaholms 

kommun. Från och med år 2018 är avsättning till semesterlön budgeterad på varje enhet. 

I teorin ska semesterlöneskulden balanseras men det förutsätter att samtliga 

medarbetare tar ut all sin semester. Att enhetschefer har personalansvar men inte hela 

personalbudgeten uppfattas utifrån intervjuer som konstigt. Det upplevs som att de inte är 

betrodda med semesterlönerna och att de har lagts centralt för att enhetscheferna inte 

ska göra av med pengarna. 

Vidare så medför hanteringen av semesterlöneskulden att det upplevs svårt att följa sin 

aktuella budget. 

Bedömning 

Uppföljningen på nämndsnivå förefaller fungera tillfredställande, dock är frågan vilken 

kvalité det är på uppföljningen då det finns indikationer, framförallt från 

omvårdsförvaltningen, att det är svårt att följa upp personalkostnader. Eftersom just 

personalkostnader på omvårdsförvaltningen är en stor del av rådande underskott är det 

av största vikt att säkerställa att det finns tillförlitliga och användbara data för att kunna 

följa upp och analysera personalkostnaderna. Under granskningens genomförande har 

den rådande redovisningen av semesterlöneskulden varit mycket omtalad. Såsom den 

hanteras just nu så ligger medel centralt och semester som medarbetare inte har tagit ut 

men har rätt till redovisas en kostnad i verksamheternas resultat. Verksamheten har svårt 

att förstå varför semesterlöneskulden hanteras på detta vis. 

Socialförvaltningen har delgivit Deloitte mycket omfattande uppföljning av nyckeltal vilket 

enligt vår bedömning ger förvaltningen mycket goda förutsättningar att följa upp och 

analysera sina verksamheter. 

Vår bedömning är sammanfattningsvis är nämnden uppföljning och kontroll av 

verksamheternas ekonomiska utveckling kan utveckla ytterligare.   
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Bilaga 1 – Statistik Försörjningsstöd 
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 Bilaga 2 – Statistik Äldreomvården, del 1 

 

 

Utförandegraden inom hemtjänsten             Beläggning på äldreboende 2010–2018 
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Bilaga 2 – Statistik Äldreomvården, del 2 

 

 

 Antal personer och antal boendedygn              Avvikelser från standardkostnader inom äldreomvården 2013–2018 
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Bilaga 3 - Insatser enligt LSS 2017–2018 
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Bilaga 4 - Sammanställning av webbenkätsvar samt oredigerade kommentarer (besvarad av 14 av 14 resultatansvariga (chefer) 
 
 

Område Påstående 

Stämmer  

mycket dåligt 

Stämmer  

dåligt 

Stämmer  

bra 

Stämmer  

mycket bra 

Vet ej/ 

Ej tillämpligt 

MÅL och 

STYRANDE 

DOKUMENT 

1. De fastställda verksamhetsmål som finns för min verksamhet är möjliga att 

uppnå med de resurser som jag disponerar. 
0% 50% 50% 0% 0% 

2. Jag har god kännedom om de styrdokumenten (t ex verksamhetsplaner, 

personalpolicy) som reglerar min verksamhet. 
0 % 0 % 21,4 % 78,6 % 0 % 

3. Förutom budget finns det också tydliga mål fastställda för min verksamhet. 0 % 7,1 % 28,6 % 64,3 % 0 % 

ANSVAR & 

BEFOGENHETER 

4. Jag har befogenhet att i rimlig omfattning påverka mina kostnader och intäkter. 0 % 28,6 % 57,1 % 14,3 % 0 % 

5. Det är för mig tydligt vilka intäkter och kostnader jag ansvarar för. 0 % 7,1 % 35,7 % 57,1 % 0 % 

BUDGET-

PROCESSEN 

6. Tidsplanen för budgetarbetet är väl avvägd så att budgetprocessen blir effektiv 

och medger tid för analys och förankring i verksamheten. 
7,1% 21,4 % 50 % 7,1 % 14,2 % 

7. Jag är delaktig i budgetprocessen och kan påverka min budget i rimlig 

omfattning så att budgeten blir genomarbetad och verklighetsförankrad. 
7,1 % 35,7 % 35,7 % 14,3 % 7,1 % 

UPPFÖLJNING 

OCH KONTROLL 

8. Jag har god kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi och 

verksamhetsresultat (leverans/kvalitet/effekter) i förhållande till motsvarande 

verksamheter i andra jämförbara kommuner. 

14,3 % 0 % 50 % 35,7 % 0 % 

9. Jag kan enkelt kontrollera och analysera kostnader (t ex personalkostnader). 21,4 % 28,6 % 35,7% 14,3 % 0 % 

10. Jag får aktuell och tydlig information om den ekonomiska utvecklingen inom 

mitt ansvarsområde så att jag kan styra och följa upp min verksamhet på ett 

bra sätt. 

7,1 % 28,6 % 57,1 % 7,1 % 0 % 

11. Jag upplever att jag har god kontroll över in verksamhetsresultat (produktion, 

kvalitet effekter). 
7,1 % 21,4 % 50 % 21,4 % 0 % 

LEDNING och 

STYRNING 

12. Jag upplever att jag har god kontroll över min verksamhetsekonomi. 0 % 7,1 % 57,1 % 35,7 % 0 % 

13. Vår organisation kännetecknas av ett positivt förändringsklimat där goda idéer 

snabbt leder till åtgärder. 
14,3 % 28,6 % 42,9 % 7,1 % 7,1 % 
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14. Jag förväntas hålla min budget och om jag inte gör det vet jag att min chef 

kommer att kräva snabba och konkreta besparingsåtgärder. 
7,1 % 21,4 % 50 % 21,4 % 0 % 

15. Jag har en öppen och konstruktiv dialog kring budget och den ekonomiska 

utvecklingen med min närmaste chef. 
7,1 % 7,1 % 50 % 35,7 % 0 % 

16. När jag rapporterar avvikelser får jag relevant återkoppling (t ex beröm, kritik, 

krav på åtgärder). 
7,1 % 14,3 % 50 % 28,6% 0 % 

17. Vid konflikt mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål (budget) är det de 

ekonomiska målen som prioriteras. 
14,3 % 35,7 % 28,6 % 21,4 % 0 % 

18. De styrdokument som reglerar min verksamhet används vid styrning av min 

verksamhet. 
0 % 14,3% 50 % 35,7 % 0 % 

19. De mål som är fastställda för min verksamhet följs upp regelbundet av 

överordnad chef eller nämnd. 
0 % 7,1 % 50 % 35,7 % 0 % 

RUTINER KRING 

STÖD och 

INFORMATION 

20. Vid behov erhåller jag enkelt tillräckligt och kompetent stöd i frågor rörande 

budget, uppföljning och prognos. 
0 % 21,4 % 50 % 28,6 % 0 % 

21. Den tidsåtgång jag lägger ner på budget, uppföljning och bokslut är rimlig för 

den verksamhet jag bedriver. 
0 % 14,3 % 64,3 % 14,3 % 7,1 % 

22. Om jag vill lämna förslag på förbättringar avseende mitt IT-stöd och rutiner är 

det tydligt för mig vart jag vänder mig. 
7,1 % 14,3 % 57,1 % 21,4 % 0 % 

23. Jag upplever att kommunens/förvaltningens rutiner och anvisningar avseende 

uppföljning och prognos är bra. 
14,3 % 21,4 % 42,9 % 14,3 % 7,1 % 

24. Jag upplever att IT-stöd jag har för budget, uppföljning och prognos är bra. 14,3 % 35,7 % 28,6 % 14,3 % 7,1 % 

25. Den ekonomiinformation jag får är tillförlitlig. 21,4 % 28,6 % 28,6 % 14,3 % 7,1 % 

KOMPETENS 26. Om jag ser ett behov av utbildning för att höja min kompetens rörande 

ekonomi upplever jag att det är enkelt för mig att få detta tillgodosett. 
0 % 28,6 % 57,1 % 0 % 14,3 % 

27. Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna 

utföra de uppgifter jag ansvarar för rörande budget (ekonomi), uppföljning och 

prognos. 

7,1 % 0 % 71,4 % 21,4 % 0 % 
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Bilaga 5: Lista med kommentarer som lämnats i samband med enkätsvar (OBS! alla kommentarer är oredigerade) 

Mål och styrande dokument 

✓ De ekonomiska resurserna följer på intet sätt målstyrningen. Med styrning mot mål bör 

politiken med de ekonomiska resurserna vara tydliga med vilka områden som är 

prioriterade. Målstyrningen fungerar inte alls när medel tilldelas med utgångspunkt från 

en standardkostnadsmodell. 

✓ Kan sakna en enkel struktur på våra dokument. De är svåra att hitta och inte alltid 

reviderade. 

✓ Det har varit svårt att verkställa ett heltidsprojekt utan att få medel för det, vilket tyvärr 

visar sig i budget. 

✓ Strategisk plan och budget dokumentet måste förändras, alldeles för många mål, ingen 

röd tråd ut i verksamheten, vad säger målvärdet? Hur ska dessa färger tolkas mm. 

Förslag 3–4 inriktningsmål, effektmål som mäts, aktiviteter ute på varje enhet (förslag) 

✓ Målen är inte mätbara i min verksamhet, så resultatet är svårt att bedöma. 

✓ Har god kunskap om de olika Mål och styrdokument, ser de som ett levande material 

som används regelbundet. de är lätt att fina på vårt intranät och sedan kunna få ut 

information till min personal i min verksamhet. 

✓ Fått halv personalbudget under två sommarmånader. 

✓ Alla mål är väl inte jättetydliga tydliga och kan därför även bli lite svåra att mäta. Men kan 

ibland vara både bra och dåligt, då de individer som remitteras till verksamheten 

påverkar resultaten i hög grad beroende på hur långt ifrån arbetsmarknaden man 

befinner sig. Detta kan variera över tid. 

Budgetprocessen 

✓ Större hänsyn behöver tas i budgetprocessen avseende den verksamhet som är rörlig 

dvs ex hemvården då inflödet av ärende ökar och medför högreskostnader vilket leder till 

avvikelser. Svårigheter att förstå hur budget hanteras avseende semesterlöneskuld då 

det inte stämmer överens med hur uttag av semester sker. 

✓ Mål- och budgetprocessen måste hägna ihop. Idag känns det meningslöst att i 

budgetprocessen göra omvärldsanalyser när det ändock inte tas hänsyn till vad denna 

analys kommer fram till. Sker det förändringar i en verksamhet genom t.ex. 

lagstiftningsförändringar och därmed ett utökat verksamhetsansvar så tas det ingen 

hänsyn till detta i budgetprocessen. 

✓ Budgeten tilldelas, där är det punkt. Dåliga förutsättningar att påverka den nödvändiga 

vardagliga verksamheten. Svårt att utveckla, blir mycket förvaltning. Önskar att 

ekonomen har mer övergripande kontroll och säger till i ett tidigare skede om hen ser 

något som behöver tittas närmare på. 

✓ Jag är delaktig men kan inte påverka mycket eftersom det är standardkostnader som 

gäller. Information om budgeten får vi på våren, ramen tas i fullmäktige i juni (inte i år). 

Förutsättningar presenteras mm. nämnden har att förhålla sig till den ram som fördelas. 

✓ Budgetarbetet är långdraget men från beslut till verklighet är den kort, för kort för att 

förankra den ute i verksamheterna. 

✓ Delaktighet i budgetarbetet finns till viss del, men ofta finns ett förslag som presenteras 

hur det ska dras ner. Brukar vara svårt att påverka det. 

✓ Eftersom vi inte får en budget som är så tydlig att den går att följa är möjligheten till 

påverkan inte så stor. Att varje gång man träffar ekonomen få förklara verksamheten och 

vilka tjänster man har för att kunskapen inte finns och budgetinformationen inte visar det 

gör det omöjligt. Semesterlöneskuld och överföringar av timmar som använts av andra 

enheter har 2 månaders fördröjning, så det finns aldrig aktuella siffror. 

✓ Finns ingen årsplan för budgetarbetet och första mötet jag skulle haft med ekonomen var 

jag kallad till 191121 med två dagars varsel och då var jag upptagen. 

✓ Löpande uppföljningar med förvaltningsekonom genomförs och fungerar bra. Det görs 

revideringar utefter behov samtidigt. 

✓ Jag är delaktig i budgetprocessen och den är väl genomarbetat, men med rådande 

resursfördelningsmodell ser jag inte att min enhets budget kan anpassas efter behoven. 

Budget/resursfördelningsmodellen bidrar snarare till ett "stuprörstänk" än till ett 

tvärsektoriellt arbete. Det vore bra om man istället utgick mer från medborgarnas behov 

och hade mål där man också mätte på "tvären" mellan nämnderna. 

Uppföljning och kontroll 

✓ Svårt att hantera semesterlöneskulden då det är otydligt hur denna hanteras i 

budgetarbetet i förhållande till verkligt semesteruttag. 
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✓ Det är inga svårigheter att ha kontroll på ekonomin och utvecklingen. Det som är svårt 

för att inte säga omöjligt är att ha kontroll på de ökande behoven. Behoven har under 

flera år överstigit de i budgeten tilldelade resurserna. 

✓ Systemet gör det svårt att följa, det är inte användarvänligt eller också är det fel upplagt 

för oss med budgetansvar. Jag har god kontroll över min verksamhetsbudget, men det 

går inte att se trender förrän de redan är. 

✓ Ekonomen informerar mig regelbundet 

✓ Att få en tydlig budget när man går in på nya året är en förutsättning för att kunna följa 

upp den. Det finns inte idag. Nu står det en summa i kolumnerna för personalkostnader 

men inget om vad den är beräknad på, tex årsarbetare, sjuklön, tillägg. 

✓ De är svårt att i vissa lägen att följa den ekonomiska utvecklingen. Tycker när jag frågar 

ekonomen att jag inte får något direkt svar utan det pratas runt. Tror det beror på att 

ekonomen har inte så bra kunskap om min verksamhet. 

✓ Personalbudgeten stämmer dåligt, när jag träffar ekonomen flera ggr per år så är denne 

inte förberedd utan att han förväntar att jag ska ha förklaringar på allt, något som, jag 

förväntar av honom gällande avvikelserna. 

✓ Har bra kontroll på den verksamhet jag ansvara för. 

✓ De senaste två åren har det inte gått att följa budgeten pga. semesterskulden som 

tidigare har legat övergripande. Budgeten under två sommarmånader är halverad då vi i 

de flesta verksamheterna har dubblerat personalstyrkan. 

✓ Jag har god koll på resultatet men kan inte styra inflödet av behov. 

Ledning och styrning  

✓ Svårt att följa och hålla budget när inflödet av ärenden är högt vilket leder till ökade 

kostnader och budgeteringen inte överensstämmer med dessa förutsättningar. 

✓ Jag är mycket medveten om mitt ansvarsområde och vad jag har befogenhet att göra 

inom det. Men om man inte får rätt förutsättningar och inte heller tydliga mål är det svårt. 

Under alla år man jobbat i kommunal verksamhet är det ekonomin och inte målen som 

styr, särskilt i spartider. Ibland gör jag val som jag nog inte hade vågat göra om jag inte 

jobbat länge. Att kunna stå för sina val och argumentera för dom är viktigt. 

✓ Idag har vi en nämnd som inte är så delaktig i verksamheten, den mesta informationen 

de får går genom omvårdnadschefen. Man skulle önska att få ha en dialog med dom om 

våra mål och hur vi gemensamt ska kunna nå dom trots krympande resurser. Det är 

också deras beslut som får avgöra hur vi ska förändra våra mål när vi inte får de resurser 

som behövs. 

✓ Jag har bra koll på min verksamhet. Får bra stötning av min närmaste chef. 

✓ När det gäller uppföljning så rapporterar vi till nämnden, får aldrig återkoppling från chef. 

✓ Det fungerar bra, finns ett nära samarbete med ledning och ekonomi, korta vägar 

underlättar. 

✓ Jag har god kontroll och följer upp och diskuterar budget vid ledningsmöte varje vecka 

tillsammans med chef, övriga chefskollegor och förvaltningsekonom. Det är omöjligt att 

styra det inflöde av behov, i vart fall på kort sikt. 

Rutiner kring stöd och information 

✓ I budgetprocessen avseende hantering av semester/semesteruttag används formler som 

inte överensstämmer med hur semesteruttag sker vilket medför att de ekonomiska 

förutsättningarna under juni-aug inte går att förhålla sig till/svåra att tyda. Detta påverkar 

även resten av året. 

✓ Kommunen skulle vara betjänt av att hitta ekonomiska incitament för tvärsektoriellt 

arbete och styrning, uppföljning på tvären genom stuprören. 

✓ Budgeten är upplagd så man inte kan följa den, så jag lägger mindre tid än jag skulle 

vilja. FIC-systemet visar inte det jag vill veta. När man frågar vad en siffra står för får 

man ibland svaret "jag vet inte". Eftersläpningen på överföring av timmar från andra 

enheter till resursens konto är lång, inga pengar finns i den gruppen för sjuklön och 

ersättningar. Den så kallade semesterlöneskulden som läggs på har ingen förankring i 

verkligheten och har också en fördröjning, man har räknat med att all semester tas ut på 

8 veckor på sommaren! Ekonomichef anser att vi inte kan ha pengarna för semesterlön i 

budget för då gör vi av med dom, är det svaret vi fått när vi ifrågasatt det! 

✓ Det finns mycket att säga om detta så jag hoppas jag blir utvald på intervju. 

✓ Lägger ner lite tid då siffrorna inte stämmer så det är ingen idé att lägga ner mer tid. 

✓ Ekonomiinformationen är inte tillförlitlig pga. semesterlöneskulden. Alla övriga poster går 

att följa mycket bra vid olika tidpunkter på månaden. 

Kompetens  

✓ Avseende kompetenshöjande åtgärder har jag en väldigt bra dialog med min chef. 

✓ Min kunskap är betydelselös i sammanhanget, jag behöver bättre underlag. 
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✓ Vet var jag ska vända mig för att få stöd. 

✓ Det går alltid att lära sig mer men är också viktigt att lägga rimlig tid då det finns support, 

så behöver jag hjälp eller mer kunskap vet jag var jag vänder mej. 

✓ Tycker att jag har god kompetens inom området 

Dina förtydligande, kommentarer, reflektioner och/eller synpunkter gällande hela 

budgetarbete och ekonomistyrning i Tidaholms kommunen och inom ditt 

ansvarsområde. 

✓ Budgetens upplägg kan inte endast ta hänsyn till standardkostnader utan måste även 

beakta föregående årsresultat och vilken trend som finns dvs i nuläget råder det en trend 

där behoven av insatser i ex hemvården ökar vilket medför även ökade kostnader. 

Behoven överstiger således de budgeterade medlen och medför avvikelser i resultatet. 

(viss del av insatser sker till personer som inte faller inom ramen för ersättningen i 

standardkostnader ex personer med förvärvade sjukdomar/skador som inte fyllt 65 år 

eller mer). 

✓ Personalkostnader så som semesterlöneskuld måste hanteras på ett sätt så det blir 

möjligt för mig som chef att följa det ekonomiska läget under hela året och inte som idag 

under de första 5 månaderna för att sedan bli svårhanterat. Min upplevelse är att det är 

svårt att urskilja vad som är kostnad för ökade behov i förhållande till semesterlöneskuld. 

✓ Som chef har jag inte möjlighet att tvinga personal att ta ut all sin semester, vilket medför 

en skuld/negativ avvikelse idag. 

✓ Det kommer alltid vara risk för avvikelser då förutsättningar/de ekonomiska 

medlen/budget inte helt täcker kostnader som ev. frånvaro medför dvs full teckning för 

semester, full teckning vid sjukfrånvaro osv. Personalkostnaden är den största delen i 

budgeten och de nycklar som används behöver bli på individnivå för att få en budget 

som ligger så nära verkligheten som möjligt. Det är i nuläget sällan som det inte behövs 

ersättare för den personal som är borta och då detta inte finns fullt ut budgeterat så 

medför det negativa avvikelser. 

✓ Heltidsprojektet kommer inte helt ut kunna bli självfinansierande då det inte alltid går att 

använda disponibla turer/tider (fasta scheman) för att täcka frånvaro = medför ökade 

kostnader. Att använda ordinariepersonal medför dock en ökad kvalitet och 

kostnadseffektivitet (ej produktivitetsbortfall som vid användning av intermittenta 

vikarier). 

✓ Budgetprocessen måste genomsyras av tvärpolitiskt/nämndstänk. Prioriteringar av vissa 

verksamheter i kommunen kan på sikt få mycket positiva effekter på andra nämnders 

kostnadsutveckling. 

✓ Budgetarbetet och ekonomidiskussioner har taget det mesta av tiden 2019. Mycket 

diskussioner men svårt att se var anpassningarna ska göras. Nya verksamheter men 

inte mer resurser. 

✓ Alla statistik visar att det blir fler äldre och att det behövs mer resurser för att klara våra 

välfärdsinsatser. Trots det läggs ett stort sparkrav, som man inte upplever som relevant. 

Underlaget för budgeten läggs utifrån statistikuppgifter, inte på hur vi har det med 

kostnader och antal äldre och funktionshindrade i Tidaholm och deras hjälpbehov. 

✓ Upplever att vår ekonom inte satt sig in i vår verksamhet och att jag får upprepa samma 

saker om och om igen. Förväntar att denne ska "städa siffrorna" inför möte och ge mig 

stöd, inte massor av (upprepade) frågor. Samt att budgeten stämmer med 

verksamheten/antal personal osv. 

✓ Inom ansvarsområdet finns vissa svårigheter i budgetarbete och planering som man inte 

råder över ex. framtida utlysningar inom staten och andra projektansökningar som 

verksamheten behöver för att pröva nya idéer och vidareutvecklas. 

✓ Budgeten utgår från tidigare årstjänster inte förändringar i verksamhet och behov. 

Heltidsprojektet har fått kosta mest. 

✓ Budget/resursfördelningsmodellen är inte förenlig med målstyrningsmodellen och den 

gynnar heller inte samverkan som skulle kunna bidra till ett effektivt resursutnyttjande 

mellankommunens olika förvaltningar. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/253 

2022-11-14 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Införande av anställningsrestriktioner 
Förslag till beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att: 
o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 

att socialchefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar samt 
visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills social- och omvårdnadsnämnden beslutar 
att upphäva dem. 

Ärendet 
Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

Anställningsrestriktionerna innebär att socialchefen måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills nämnden beslutar att upphäva restriktionerna. Innan rekrytering 
sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Införande av anställningsrestriktioner”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-11-14 
 Kommunstyrelsens beslut § 2022/179, ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, 

2022-11-09 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 179 Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
KS 2022/315 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva 
dem. 

o uppmana nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

Anställningsrestriktionerna innebär att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva restriktionerna. Innan 
rekrytering sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Eftersom varje nämnd är anställningsmyndighet för sin personal kan kommunstyrelsen inte fatta 
beslut om anställningsrestriktioner för övriga nämnder. De ekonomiska utmaningarna gäller dock 
hela kommunen, det vill säga samtliga nämnder. Kommunstyrelsen bör därför uppmana övriga 
nämnder att fatta motsvarande beslut för sin personal.  

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 

Förslag till beslut 
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva 
dem. 

o uppmana nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 8/2022 ”Beslut om införande av 

anställningsrestriktioner”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Införande av anställningsrestriktioner”, personalchef Maria Johansson, 

2022-10-12. 

Sändlista 
Personalenheten 
Berörda nämnder 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 214 Beslut om dataskyddsombud för social- och 
omvårdnadsnämnden 
SON 2022/227 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för social- och 
omvårdnadsnämnden.  

o utse Mats Herling till dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud. 

Kanslichef på kommunledningskontoret har, i avvaktan på eventuell ny samverkan med andra 
kommuner, genomfört en direktupphandling av ett externt dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att utse Mats Herling som dataskyddsombud. Social- och 
omvårdnadsnämnden föreslås göra detsamma. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för social- och 
omvårdnadsnämnden.  

o utse Mats Herling till dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-26 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/227 

2022-10-26 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Dataskyddsombud för social- och 
omvårdnadsnämnden 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att: 
o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden.  
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden. 

Ärendet 
Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud. 

Kanslichef på kommunledningskontoret har, i avvaktan på eventuell ny samverkan med andra 
kommuner, genomfört en direktupphandling av ett externt dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att utse Mats Herling som dataskyddsombud. Social- och 
omvårdnadsnämnden föreslås göra detsamma. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-26 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/2 

2022-11-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Rapporter och skrivelser 2022-11-22 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om förslag till reviderad vindbruksplan som gått ut för samråd till nämnderna (SON 
2022/256). 

Information om skrivelse från Boverket – ”Reglerna om kommunernas riktlinjer för 
bostadsförsörjning har ändrats – tilläggsinformation”, 2022-11-11 (Dnr SON 2022/257) 

Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/180, ”Beslut om julgåva till anställda 2022”, 2022-11-09 
(Dnr SON 2022/254) 
Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 850 tkr för en julgåva till anställda som bekostas 
av kommunstyrelsens egna medel för år 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/186 ”Beslut om uppdrag att vidta åtgärder för 
energibesparing”, 2022-11-09 (Dnr SON 2022/255) 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och 
valnämnd) att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/112, ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-31 (Dnr SON 2022/21) 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna upprättad delårsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – augusti år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-11-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-11-15 
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Alla kommuner  

 

Reglerna om kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning 
har ändrats – tilläggsinformation 

I samband med att ändringar av lagen (2000:1383) om kommunernas bo-

stadsförsörjningsansvar trädde i kraft den 1 oktober publicerade Boverket 

förändringar på Boverkets webbsidor samt i handboken Planering för bo-

stadsförsörjning. 

Boverket har tidigare informerat om förändringen i ett mejlutskick till alla 

kommuner den 6 oktober. Tyvärr innehöll underlagen felaktigheter som nu har 

korrigerats och nya underlag finns tillgängliga på Boverkets webbplats: 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-

data/bedomning-av-bostadsbrist/.  

Mer information om underlagen och stöd i ditt arbete med bostadsförsörjning 

finns i Boverkets handbok ”Planering för bostadsförsörjning” som du kan hitta 

på Boverkets webbplats: https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostads-

forsorjning/.  

Kontaktpersoner på Boverket 

Hans Jonsson, nationalekonom, e-post hans.jonsson@boverket.se eller telefon 

0455-353336. 

Oskar Gramstad, nationalekonom, e-post oskar.gramstad@boverket.se eller te-

lefon 0455-353323. 

 

Med vänlig hälsning 

Magnus Jacobsson 

chef för bostadsenheten

 

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona |  Telefon: 0455-35 30 00 
E-post: registraturen@boverket.se |  Webbplats: www.boverket.se  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/3 

2022-11-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Anmälningsärenden 2022-11-22 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2824-22 

Dom. Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2826-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6608-21 

Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4999-22  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-11-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-11-15 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/4 

2022-11-15 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om delegationsbeslut 2022-11-22 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-10-01 – 2022-10-31 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-10-01 – 2022-10-31 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-10-01 – 
2022-10-31 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-10-01 
– 2022-10-31 anmäls inför nämnden. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-11-22”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-11-15 

 

151


	Kallelse förstasida
	Beslut uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021-2022
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021-2022
	Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022
	Sida 1
	Sida 2

	Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9


	Beslut om intern kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden för år 2022/2023
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut om intern kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden för år 2022/2023
	Intern kontrollplan 2022/2023
	Sida 1
	Sida 2

	Intern kontrollplan 2022-2023 Social- och omvårdnadsförvaltningen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Beslut om riktlinje för användning av sänggrind
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut om riktlinje för användning av sänggrind
	Tjänsteskrivelse - Riktlinje för användning av sänggrind
	Sida 1
	Sida 2

	Riktlinje för användande av sänggrind 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Beslut om riktlinje Informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut om riktlinje Informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården
	Tjänsteskrivelse - Riktlinje för informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Riktlinje Informationshantering och journalföring för kommunal hälso- och sjukvård Skaraborg 2022 Tidaholms kommun okt 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11


	Beslut om riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut om riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun
	Tjänsteskrivelse - Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Skaraborgs kommuner, rev. 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20


	Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-oktober år 2022
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-oktober år 2022
	Tjänsteskrivelse – månadsrapport oktober 2022
	Manadsrapport oktober 2022 Social- och omvårdnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11

	Helårsprognos Social- och omvårdnadsnämnden per verksamhet, 202210 oktober

	Beslut om uppdrag till förvaltningen - Förstudie nytt gruppboende LSS
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut om uppdrag till förvaltningen - Förstudie nya gruppboenden LSS
	Nya gruppboenden LSS
	Tjänsteskrivelse - Översyn LSS
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Beslut om återrapportering revisorernas granskning av äldreomsorgen
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut om återrapportering revisorernas granskning av äldreomsorgen
	Svar till revisorerna angående uppföljande granskning inom äldreomsorgen i Tidaholms kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut SON 2021-01-26
Beslut om yttrande till kommunrevisorerna
	Granskningsrapport - Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen i Tidaholms kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19


	Beslut om återrapportering granskning ekonomistyrning
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut om återrapportering granskning ekonomistyrning
	Svar till revisorerna angående uppföljande granskning av ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut SON 2020-05-19
Beslut om svar på revisorernas rekommendationer
	Granskningsrapport ekonomistyrning inom SON
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25


	Beslut om införande av anställningsrestriktioner
	Införande av anställningsrestriktioner
	Beslut KS 2022-11-09
Beslut om införande av anställningsrestriktioner
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden
	Beslut SONAU 2022-11-08
Beslut om dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden
	Dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden

	Information om rapporter och skrivelser
	Rapporter och skrivelser 2022-11-22
	Reglerna om kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning har ändrats   tilläggsinformation

	Information om anmälningsärenden
	Anmälningsärenden 2022-11-22

	Information om delegationsbeslut
	Information om delegationsbeslut 2022-11-22


