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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-10 
 
Ärendenummer 
2018/295 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Fyllnadsval av ledamöter i social- och omvårdnadsnämndens 
arbetsutskott 
 
Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja ledamöter i social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott efter Mattias Ezelius (S) och Helena 
Nylén (L). 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Fyllnadsval av ledamöter i social- och 

omvårdnadsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2021-02-10. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 
–  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/203 

§ 36 Information om ej verkställda gynnande beslut tredje och 
fjärde kvartalet 2020 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta skicka kvartalsrapporten vidare till 
kommunfullmäktige för information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och till kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte 
verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte verkställs på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom 
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon 
är berättigad till kan kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift. 
Omvårdnadsförvaltningen 
Under tredje kvartalet har samtliga beslut om dagverksamhet och växelvård 
rapporterats med anledning av att verksamheterna stängt p.g.a. Covid-19. 
Samtliga beslut har rapporterats med uppehåll i verkställigheten.  
 
Under kvartal fyra har beslut om växelvård rapporterade som verkställda igen 
med undantag för ett ärende där den enskilde själv önskar att avvakta med 
verkställigheten tills dessa att personen erhållit vaccin för covid-19. Samtliga 
beslut om dagverksamhet har åter rapporterats som ej verkställda då 
verksamheten fortfarande är stängd på grund av covid-19. 
Dagverksamhetspersonalen har erbjudit dem som har dagverksamhet 
hembesök en gång i veckan för social samvaro. Två beslut gällande särskilt 
boende har inte kunnat verkställas inom tre månader. Inom LSS har ett beslut 
om kontaktperson och bostad med särskild service LSS rapporterats  
 
Socialförvaltningen 
Två beslut om kontaktfamilj/kontaktperson för barn har inte kunnat verkställas 
på grund av svårigheter att hitta lämpliga uppdragstagare. I det ena fallet har 
vårdnadshavare till det aktuella barnet återtagit sin ansökan.  
I det andra fallet har nämnden annonserat behov av kontaktfamiljer/personer 
och letar fortsatt efter en matchning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att skicka kvartalsrapporten 

vidare till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ” Information om ej verkställda beslut, tredje och 

fjärde kvartalet 2020”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 
2021-02-01. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-01 
 
Ärendenummer 
2020/203 Social/Omvårdnadsförvaltningen 
   
Maria Wänerstig     
0502-606404 
maria.wanerstig@tidaholm.se 
 
 
Information om ej verkställda beslut, tredje och fjärde kvartalet 
2020 
 
Ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och till kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte 
verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte verkställs på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom 
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon 
är berättigad till kan kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift. 
 
Omvårdnadsförvaltningen 
Under tredje kvartalet har samtliga beslut om dagverksamhet och växelvård 
rapporterats med anledning av att verksamheterna stängt p.g.a. Covid-19. 
Samtliga beslut har rapporterats med uppehåll i verkställigheten.  
 
Under kvartal fyra har beslut om växelvård rapporterade som verkställda igen 
med undantag för ett ärende där den enskilde själv önskar att avvakta med 
verkställigheten tills dessa att personen erhållit vaccin för covid-19. Samtliga 
beslut om dagverksamhet har åter rapporterats som ej verkställda då 
verksamheten fortfarande är stängd på grund av covid-19. 
Dagverksamhetspersonalen har erbjudit dem som har dagverksamhet 
hembesök en gång i veckan för social samvaro. Två beslut gällande särskilt 
boende har inte kunnat verkställas inom tre månader. Inom LSS har ett beslut 
om kontaktperson och bostad med särskild service LSS rapporterats  
 
Socialförvaltningen 
Två beslut om kontaktfamilj/kontaktperson för barn har inte kunnat verkställas 
på grund av svårigheter att hitta lämpliga uppdragstagare. I det ena fallet har 
vårdnadshavare till det aktuella barnet återtagit sin ansökan.  
I det andra fallet har nämnden annonserat behov av kontaktfamiljer/personer 
och letar fortsatt efter en matchning. 
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Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår social- och 
omvårdnadsnämnden att besluta om att skicka kvartalsrapporten vidare till 
kommunfullmäktige för information. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/20 

§ 34 Beslut om verksamhetsberättelse 2020 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden besluta att anta upprättad verksamhetsberättelse för år 
2020. 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta godkänna rapport över avtalssamverkan och 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse 
som innehåller sammanfattning av året som gått med ekonomiskt utfall, 
nyckeltal samt måluppfyllelse. 
 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har upprättat rapport om 
avtalssamverkan 2021. 
 
I samband med verksamhetsberättelse presenterar även förvaltningen sin 
patientsäkerhetsberättelse för 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
anta upprättad verksamhetsberättelse för år 2020. 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
godkänna rapport över avtalssamverkan och överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsberättelse 2020”, förvaltningsekonom 

Ola Pettersson, 2021-02-03 
 Verksamhetsberättelse social- och omvårdnadsnämnden 2020 
 Rapport - Avtalssamverkan 2021 social- och omvårdnadsnämnden 
 Tjänsteskrivelse, ” Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2021”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-01-12. 
 Patientssäkerhetsberättelse 2020. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-03 
 
Ärendenummer 
2021/20 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Verksamhetsberättelse 2020 
 
Ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse 
som innehåller sammanfattning av året som gått med ekonomiskt utfall, 
nyckeltal samt måluppfyllelse. 
 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har upprättat rapport om 
avtalssamverkan 2021. 
 
I samband med verksamhetsberättelse presenterar även förvaltningen sin 
patientsäkerhetsberättelse för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsberättelse 2020”, förvaltningsekonom 

Ola Pettersson, 2021-02-03 
 Verksamhetsberättelse social- och omvårdnadsnämnden 2020 
 Rapport - Avtalssamverkan 2021 social- och omvårdnadsnämnden 
 Tjänsteskrivelse, ” Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2021”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-01-12. 
 Patientssäkerhetsberättelse 2020. 

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

- Social- och omvårdnadsnämnden föreslås besluta att anta upprättad 
verksamhetsberättelse för år 2020. 

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

1.1 Syfte 

Enligt Tidaholms kommuns ekonomistyrningsprinciper skall varje nämnd senast den 1 mars 
fastställa en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen innehåller nämndens resultat- 
och måluppföljning av föregående budgetår. Kommunstyrelsen sammanställer därefter en 
årsredovisning för Tidaholms kommun och överlämnar denna till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

1.2 Sammanfattning 

Social- och omvårdnadsnämndens ansvarsområde har under året i hög grad präglats av 
covid-19. Arbetsbelastningen har under perioder varit exceptionell och även för enheter som 
inte varit direkt drabbade har effekterna påverkat arbetssätt och drift. Nämnden hade redan 
tidigt under året ett prognosticerat underskott och året har därför också präglats av att 
besparingar varit nödvändiga att hitta och genomföra. 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari - december 2020 är ett 
underskott mot budget på 14,9 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar fem procent av 
periodens budget. 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden för 2020 är -14,9 miljoner kronor, vilket jämfört 
med föregående års utfall är en förbättring med 10,7 miljoner kronor. Förändringen beror 
främst på att resultaten förbättrats inom verksamheterna äldreomsorg och LSS. 

Under året har en rad anpassningar genomförts, men nämnden kan konstatera att åtgärder 
som vidtagits inte haft tillräcklig effekt. För att nå en budget i balans år 2020 hade ytterligare 
åtgärder behövt vidtas. 

Med anledning av den pågående pandemi har sjukfrånvaron på förvaltningen varit högre än 
normalt, det handlar dels om smitta i personalgrupperna men framförallt är det en ökad 
korttidsfrånvaro då medarbetarna ej får arbeta vid minsta tecken på förkylningssymptom. 
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2 Förvaltningsberättelse 

Social- och omvårdnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad 
som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och för den kommunala hälso- och sjukvården. 

Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg och insatser till personer med 
funktionsnedsättning. I uppgiften ingår myndighetsutövning mot enskilda individer och 
utförande av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, service och omvårdnad i särskilda 
boendeformer, dagverksamhet, daglig verksamhet, kortvård, korttidsvistelse, korttidstillsyn, 
avlösning, ledsagning och personlig assistans. 

Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår 
myndighetsutövning mot enskilda och familjer, barn och unga, ungdomsvård samt 
missbrukarvård. 

Nämnden ansvarar för kommunens familjerådgivning och hanterar familjerättsfrågor, ger 
stöd till personer som är akut hemlösa och till bostadslösa personer med social problematik. 
Nämnden ansvarar för flyktingmottagandet och mottagande av ensamkommande barn. 
Nämnden fullgör även kommunens uppdrag enligt alkohollagen (2010:1622) med undantag 
av tillsyn av försäljning av folköl i butik. 

Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd och 
ansvarar för sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt 
arbetsförberedande insatser för personer som på grund av social problematik står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

 

2.1 Viktiga händelser 

Den enskilt största händelsen under året, för samhället i stort, och nämnden i synnerhet, är 
effekterna och hanteringen av pandemin covid-19. Arbetsbelastningen för vissa enheter har 
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under perioder varit exceptionell och även för enheter som inte varit direkt drabbade har 
effekterna påverkat arbetssätt och drift. Det har varit ett stort informationsflöde in från olika 
myndigheter rörande kommunens arbete med pandemin, framförallt riktat till äldreomsorgen 
och mycket tid har lagts på att implementera de regionala rutinerna. 

Under våren var det svårigheter att få tag på skyddsutrustning, detta kombinerat med en stor 
rädsla kring sjukdomen gjorde att situationen var tuff. Vid ett par tillfällen under året har det 
kommit in smitta på de särskilda boendena, vilket lett till smittspridning bland såväl brukare 
som personal. Under större delen av året har det funnits en stark avrådan från besök på 
äldreboenden. Arbetsbelastningen på den ordinarie personalen har varit hög, både pga av 
vårdtyngden samt mycket sjukfrånvaro i samband med symtom på Covid-19. I princip allt 
utvecklingsarbete har stått still då fokus har varit att implementera de nya rutinerna, med 
stort fokus på basala hygienrutiner. Verksamheten har under året fått personalresurser från 
andra förvaltningar för att klara uppdraget. 

Stödformer, dagvården, Familjecentralen och matsalen på Midgård har under större delen av 
året haft sin ordinarie verksamhet stängd och har ställt om genom att arbeta med 
individinriktat och stödjande. Handläggarna inom såväl IFO som bistånd har också ändrat 
arbetssätt och har gjort många bedömningar via telefon och digitala möten. 

Nämnden hade redan tidigt under året ett prognosticerat underskott och under året har olika 
anpassningsåtgärder genomförts i syfte att minska kostnaderna. Detta har inneburit att 
verksamheter flyttat och ändrats om, vilket i sig krävts planering och mycket arbete för de 
berörda. Besluten har också inneburit att antalet platser på särskilda boenden minskat och 
så även antalet platser för korttidsvård och växelvård för äldre. Detta har medfört att 
förvaltningen inte kunnat ta hem alla utskrivningsklara patienter från sjukhuset i tid. Det har 
också lett till ett ökat tryck på platserna. Med anledning av det ekonomiska läget, kombinerat 
med den omställning av verksamheten som skett med anledning av pandemin så har vissa 
tjänster hållits vakanta under året. På HVB Ariel har personalbemanningen minskats 
permanent. 

Arbetsförmedlingens reformering har även detta år påverkat förvaltningens möjlighet till 
samverkan kring individer som står långt från arbetsmarknaden. Under året har kostnaderna 
för utbetalt försörjningsstöd ökat markant. 

Under året öppnade LSS-boendet Siggestorp, en nybyggd gruppbostad med sex 
brukarlägenheter med uteplats och tillgång till gemensamhetsutrymme. Inflytt har skett och 
verksamheten fungerar väl. Inom personlig assistans har de tillfälliga utökningarna med 
anledning av förändrat hälsotillstånd hos brukare samt utifrån pandemin och risk för smitta, 
varit frekvent under det gångna året och medfört ökade kostnader. 

Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att minska antalet externa placeringar av 
barn, och arbetet har gett resultat, antalet externa placeringar minskar kontinuerligt. Under 
hösten har en tvärprofessionell samverkan mellan förvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen startat upp med det uttalade målet att hitta hemmaplanslösningar för 
barn med omfattande social problematik. 

Heltidsprojektet har medfört att en stor del av personalen valt att öka sysselsättningsgrad 
upp till heltid, detta medför en del utmaningar för arbetsledning med att utnyttja de disponibla 
turerna på ett optimalt sätt. 

2.2 Vision och mål 

Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 
utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige och 
nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 
omtanke och utveckling för både individ och företag. 
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Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 
möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 
generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 
beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 
för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag.  

Målstyrning: så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av fem målområden: 
Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Boende, Näringsliv samt Livslångt lärande. För varje 
målområde har kommunfullmäktige antagit en beskrivning av den önskade utvecklingen – en 
politisk viljeriktning. Dessa finns att läsa i Strategisk plan och budget 2020 – 2022.  
 
Det finns också ett målområde som beskriver hur kommunen ska utvecklas som arbetsgivare 
(Attraktiv arbetsgivare) och ett målområde som handlar om kommunens ekonomi (God 
ekonomisk hushållning). 
 
För att styra kommunens arbete i riktning mot vision och målområden har 
kommunfullmäktige antagit ett antal strategiska mål som konkretiserar vad kommunen ska 
uppnå och i vilken takt denna utveckling ska ske. Därefter har varje nämnd beslutat om 
verksamhetsmål som ska bidra till att förverkliga de strategiska målen. 
 
Varje strategiskt mål och verksamhetsmål åtföljs av indikatorer. En väl vald indikator 
beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen närmar sig målet. På så vis 
ger indikatorernas utveckling värdefull information vid uppföljning av målen och bedömning 
av måluppfyllelsen. 

Målområde Beskrivning 

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

Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och 
trygghet. 

Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat 
boende för alla. 

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

Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov 
och förutsättningar. 

Attraktiv arbetsgivare Medarbetare trivs, utvecklas och är stolta att ge god service till medborgare och 
andra aktörer. 

God ekonomisk 
hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt 
verksamhetsmässiga mål uppnås. 

Mål- och resultatuppföljning 

Denna verksamhetsberättelse följer upp nämndens verksamhetsmål och budget. För varje 
verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och lärdomar 
som vuxit fram tack vare årets arbete. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), närmat 
sig målet (gul symbol) respektive varken närmat sig eller uppnått målet (röd symbol). 

Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 
indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 
huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), närmat sig målvärdet 
(gul symbol) respektive varken närmat sig eller uppnått målvärdet (röd symbol). 
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Utfall för indikatorer kan saknas på grund av att undersökningen i fråga endast genomförs 
vartannat år eller därför att uppgiften inte redovisas fördelat per kön. I kolumnen ”jämförelse” 
anges i regel det genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 
(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för elev/invånare i 
Sverige. 

  Förklaring av symboler 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet eller målvärdet för indikatorn 

 Gult betyder att nämnden har närmat sig målet eller målvärdet för indikatorn 

 Rött betyder att nämnden varken har närmat sig eller uppnått målet eller målvärdet för indikatorn 

Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun  2 1 

Medborgaren i fokus  3  

Boende    

Näringsliv 1   

Livslångt lärande    

Attraktiv arbetsgivare    

God ekonomisk 
hushållning 

   

Attraktiv kommun 

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

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämnden ska arbeta för att motverka segregering 

och utanförskap 

 

Analys:  
Pandemin har i allra högsta grad påverkat ekonomin i samhället. Ungdomar har svårt att få 
arbete samtidigt som många varslats om uppsägningar eller blivit permitterade. Personer 
som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden uppfattas stå ännu längre ifrån, då det finns 
fler som konkurrerar om arbeten. Möjligheten att få försörjningsstödstagare till arbetsträning, 
praktik eller andra arbetsmarknadsåtgärder har också starkt begränsats. 
 
Antalet hushåll som haft behov av försörjningsstöd har minskat något i förhållande till 2019, 
men tendensen är att fler hushåll blir kvar längre i bidragsberoende vilket i sin tur tenderar att 
leda till ett utanförskap. Pandemin och den sociala isoleringen förväntas ha lett till en ökad 
psykisk ohälsa i samhället, och även om inte inflödet till Individ- och familjeomsorgen ökat i 
den mängd som befarats så är bedömningen att pandemin och dess effekter haft en negativ 
påverkan på människors möjligheter att integreras och vara delaktiga i samhällslivet. 

Värdering: Målet är inte uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Fortsätta utveckla samverkan mellan olika 
samhällsaktörer. Vikten av att arbeta med tidiga och förebyggande insatser samt information 
till olika 

  



 

 

8 

Indikator (År) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2020 

Utfall 
män/pojkar 

2020 

Målvärde 
2020 

Värdering 

Vuxna 
biståndsmottagare 
med långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

25,4 % 27,4 %    15 %  

Barn i 
befolkningen som 
ingår i familjer 
med ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

6 %     5 %  

Genomsnittlig 
biståndsperiod, 
månader per år 

5,2 5,6    5  

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

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

Arbetslöshet 16-
24 år i 
kommunen, andel 
(%) av bef. 

4,6 % 5,7 % 5,1 %   5 %  

 

Tren
d 

Indikator (Kvartal) 
Utfal

l 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flicko

r 2020 

Utfall 
män/pojka

r 2020 

Målvärd
e 2020 

Värderin
g 

 
 

Ungdomsarbetslösh
et 18-25 år i 
kommunen, andel % 

9,5 
% 

10,8 
% 

12,6 
% 

  10 % 
 

 

Verksamhetsmål: Medborgarna ska kunna leva och bo i ett hållbart samhälle 

 

Analys: Förvaltningens strategi för att medborgarna ska kunna leva och bo i ett hållbart 
samhälle har fokuserats på att minska matsvinnet, föredra ekologiska livsmedel vid inköp 
och tillagning av måltider samt att fordonen som leasas är miljöbilar. Midgårds köksenhet har 
kontinuerliga dialoger med verksamheten gällande portionernas storlek mm. Några 
mätningar kring andelen matavfall har dock ej genomförts. Andelen ekologiska livsmedel 
som köps ligger i snitt runt 24 % och andelen svenska animalier uppgår till 92 %. Merparten 
av förvaltningens leasingbilar är hybridbilar. 

Värdering: Målet är till viss del uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Målet behöver omformuleras. 

Trend 
Indikator 
(Kvartal) 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2020 

Utfall 
män/pojkar 

2020 

Målvärde 
2020 

Värdering 

 
 

Andelen 
inköpta 
ekologiska 
livsmedel, 
andel % 

25,1 % 24,3 % 24,2 %   30 % 

 
 

Verksamhetsmål: Medborgare, klienter, brukare och patienter ska stöttas i att bibehålla en 

god fysisk och psykisk hälsa 
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Analys: Att arbeta med förebyggande insatser inom social- och omvårdnadsnämndens 
ansvarsområde är viktigt för att kunna ge varje enskild individ förutsättningarna för att 
upprätthålla en god fysisk och psykisk hälsa genom hela livet. Förebyggande  insatser sker 
bl.a. genom uppsökande verksamhet till personer med funktionsnedsättning och äldre som 
kan behöva stöd och vägledning eller information om vart man ska vända sig i olika 
sammanhang, vilket har varit en viktig del under pågående pandemi Covid-19. 

För nyblivna föräldrar är familjecentralen en viktig arena för att ge information och kunskap 
om föräldraskap, barn och barns utveckling samt en mängd olika aktiviteter som syftar till 
stödja familjer i att bibehålla en god psykisk och social hälsa. Flera verksamheter, aktiviteter 
har under rådande omständigheter haft stängt eller inte kunnat genomföras med anledning 
av pågående pandemi, vilket inneburit en risk för att fler upplever en högre grad av isolering 
och ohälsa. Familjecentralen har på grund av pandemin förlagt verksamhet utomhus när 
detta varit möjligt. 

Värdering: Målet är till viss del uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Viktigt att fortsätta arbeta med tidiga och förebyggande 
insatser. 

Indikator (År) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2020 

Utfall 
män/pojkar 

2020 

Målvärde 
2020 

Värdering 

Besökare på 
familjecentralen, 
antal per vecka. 

223 224 -   -  

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

56 % 62 %    70 %  

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

48 % 74 %    70 %  

Medborgaren i fokus 

Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet. 
 

Verksamhetsmål: 90 % av klienterna/brukarna och boenden ska känna trygghet 

 

Analys: Att uppnå målet om att 90 % av att alla klienter/ brukare och boende ska känna 
trygghet är en stor utmaning under pågående pandemi. Verksamheter har efter 
rekommendationer stängts för att minska smittspridningen och för att värna om äldres liv och 
hälsa. Stängningar och social distansering kommer troligtvis i längden få andra 
konsekvenser som otrygghet, depression och ohälsa. Inom äldreomsorgen uppger 92 % att 
det känner sig trygga i sitt särskilda boende och 90 % av dem som har hemtjänst. Resultatet 
ligger båda över rikets snitt. Inom LSS och daglig verksamhet uppger  93% att de känner sig 
trygga med personalen. Inom korttidsvården uppger 91% att de känner sig mycket eller 
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ganska trygga under vistelsen. 

Värdering: Målet är inte uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Fortsätta utveckla insatser och arbetssätt som stödjer 
individer att känna trygghet. Kontinuerligt diskutera bemötande för att skapa en 
handlingsberedskap i olika situationer. 

Indikator (År) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2020 

Utfall 
män/pojkar 

2020 

Målvärde 
2020 

Värdering 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -
 trygghet, andel 
(%) 

90 % 87 % 92 % 89 100 90 %  

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -
 trygghet, andel 
(%) 

91 % 90 % 90 % 86% 96% 90 %  

Brukarbedömning 
individ- och 
familjeomsorg 
totalt - förbättrad 
situation, andel 
(%) 

80 % 77 % 84 %   90 %  

Verksamhetsmål: 90% av alla klienter/brukare och boende ska känna delaktighet och ges 

inflytande över hur insatserna ska genomföras 

 

Analys: Att uppnå målet om att 90 % av att alla klienter/brukare ska känna delaktighet och 
ges inflytande över hur insatserna ska genomföras kräver systematiska arbetssätt och 
fungerande egenkontroller. Under hösten har nämndens målstyrning granskats av företaget 
Deloitte som har synpunkter på nämndens formulering om att endast 90 % av 
klienterna/brukarna ska känna delaktighet. Deloitte uppmanar nämnden till att ändra 
formuleringen till att omfatta alla d.v.s. 100%. 
Flera brukarundersökningar har genomförts under året inom bl.a. särskilt boende, hemtjänst, 
korttidsvård, dagligverksamhet, sysselsättning och inom IFO. Resultatet visar att det finns 
områden som behöver förbättras för att enskilda ska känna en större delaktighet över hur 
insatserna genomförs. 

Värdering: Målet är till viss del uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Fortsätta utveckla arbetssätt för att skapa delaktighet 
och inflytande genom t.ex. boenderåd, genomförandeplaner mm. 
 

  

Indikator (År) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2020 

Utfall 
män/pojkar 

2020 

Målvärde 
2020 

Värdering 

Brukarbedömning 
särskilt boende -
 personalen tar 
hänsyn till åsikter 
och önskemål, 
andel (%) 

81 % 80 % 85 %   90 %  

Brukarbedömning 
hemtjänst 

90 % 90 % 87 %   90 %  
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Indikator (År) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2020 

Utfall 
män/pojkar 

2020 

Målvärde 
2020 

Värdering 

äldreomsorg -
 Personalen tar 
hänsyn till åsikter 
och önskemål, 
andel (%) 

Brukarbedömning 
individ och 
familjeomsorgen 
totalt - Inflytande, 
andel % 

90 % 89 % 82 %   90 %  

Brukarbedömning 
individ- och 
familjeomsorg 
totalt - påverka 
hjälp, andel (%) 

62 % 68 % 71 %   90 %  

Verksamhetsmål: 90 % av alla klienter/brukare och boenden ska uppleva att insatserna och 

servicen håller en hög kvalitet 

 

Analys: Att 90 % av alla klienter/brukare och boende ska uppleva att insatserna och 
servicen håller en hög kvalitet är viktigt. Genom att återkommande genomföra 
brukarundersökningarna, utreda inkomna synpunkter och klagomål samt avvikelser 
framkommer brukarnas syn på verksamheten. Under året har det inkommit totalt 33 
synpunkter som bl.a. handlar om bemötande, kost, kontaktmannens uppdrag, flytten av 
växelvården, tider för hjälp inom hemtjänsten. Det har också inkommit en hel del beröm och 
att man är nöjd med de insats man har eller att man trivs på det boende man bor. Den totala 
nöjdheten inom hemtjänsten ligger på 99% och 84 % inom särskilt boende 

Resultatet från individ- och familjeomsorgens brukarundersökning visar på att 89% av de 
svarande är nöjda med helhetssynen på individ och familjeomsorgen. 84% uppger att de fått 
en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen. 

Värdering: Målet är inte uppnått 

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att möta kommuninvånarnas fortsatta behov 
behöver servicen och tjänsterna som finns omvärderas och utvecklas tillsammans med 
invånarna. Ny teknik bör införas för att kunna frigöra tid så som tex. nattfridskamera för tillsyn 
mm. Förvaltningen behöver förbättra dokumentationen av vilka åtgärder som vidtagits när 
personalen rapporterat avvikelser. Upphandlingen av ett nytt verksamhetsstöd behöver 
komma vidare för att möta upp kraven på en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. 

Indikator (År) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2020 

Utfall 
män/pojkar 

2020 

Målvärde 
2020 

Värdering 

Brukarbedömning 
hemtjänst -
 helhetssyn, andel 
(%) 

96 % 98 % 99 % 100% 96% 95 %  

Brukarbedömning 
särskilt boende -
 helhetssyn, andel 
(%) 

86 % 82 % 84 % 81% 93% 90 %  

Brukarbedömning 
individ- och 
familjeomsorgen 
totalt  Helhetssyn, 
andel % 

82 % 86 % 89 %   90 %  
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Indikator (År) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2020 

Utfall 
män/pojkar 

2020 

Målvärde 
2020 

Värdering 

Brukarbedömning 
individ- och 
familjeomsorg totalt 
- få kontakt, andel 
(% 

87 % 94 % 92 %   90 %  

Personalkontinuitet, 
antal personal som 
en 
hemtjänstmottagare 
möter under 14 
dagar, medelvärde 

19 20 20   16  

Väntetid i antal 
dagar från ansökan 
till erbjudet 
inflyttningsdatum till 
särskilt boende, 
medelvärde 

53 40 48   30  

Näringsliv 

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

Verksamhetsmål: Ansökan om serveringstillstånd ska handläggas inom 90 dagar 

 

Analys: Handläggningstiden för serveringstillstånden för de ärenden som handlagts ligger 
inom den marginal för vad som anses vara en effektiv handläggning. 

Värdering: Målet är uppnått med god marginal. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Eftersom målet är uppnått kommer det tas bort från 
verksamhetsmålen 2021 

  

  

Trend Indikator (Tertial) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2020 

Utfall 
män/pojkar 

2020 

Målvärde 
2020 

Värdering 

 
 

Antalet dagar för 
att handlägga 
serveringstillstånd, 
antal dagar 

34,2 34 9,1   90 

 
 

2.3 Kvalitet 

Kvalitet innebär att de insatser kommunen genomför överensstämmer med det som värderas 
och efterfrågas av kommunens medborgare samt att verksamheten uppfyller de krav och mål 
som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Kvalitet handlar därför till stor 
del om utveckling. Genom att arbeta mot tydliga mål och följa upp och utvärdera arbetet mot 
dessa kan kommunen se vad som görs bra och vad som behöver vidareutvecklas och 
förbättras. 

Nyckeltal 

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom en förvaltning och dess verksamheter över 
tid. Nyckeltalen kompletterar på så vis de indikatorer som används för att följa upp aktuella 
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verksamhetsmål.  

Socialförvaltningen 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Utbetalt socialbidrag, tkr 12 380 10 152 6 232 5 265 5 824 

Utbetalt bistånd flyktingar, tkr 875 1 512 1 645 1 956 2 471 

Summa 13255 11664 7877 7 221 8 295 

Antal bidragshushåll 257 275 232 165 179 

Antal flyktinghushåll 9 20 32 65 81 

Summa 266 295 264 230 260 

      

Genomsnitt per hushåll      

 

Tkr 2020 2019 2018 2017 2016 

Försörjningsstöd ungdomar 2 900 2 925 2 027 1 973 2 306 

Arbetsmarknadsrelaterat bidrag 10 234 8 521 5 980 5 198 4 325 

 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Beviljad medel efter familjetyp %      

Man utan barn 35,4 37,5 38,1 30,8 32,9 

Man med barn 2,5 2,7 0,5 1,8 3,2 

Kvinna utan barn 19,5 17,7 19,8 21,4 23,6 

Kvinna med barn 14,8 14,2 14,1 12,3 16,3 

Sambo utan barn 6,1 4,4 4,9 7,5 6,2 

Sambo med barn 21,7 23,5 22,5 26,2 17,9 

Endast barn 0 0 0 0 0 

Åldersfördelning %      

0-15 år 0 0 0 0 0 

16-17 år 0 0 0 0 0 

18-19 år 0 1,1 0,01 0,43 6,4 

20-25 år 29,8 31,3 30,2 27,8 20,1 

26-45 år 38,5 38,2 41,4 44,8 50,1 

46-64 år 26,4 23,6 22,0 22,1 20,7 

65- år 4,9 5,8 0,06 4,8 2,7 

 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Antal placerade någon gång under 
året 

51 66 79 52 70 

Familjehem barn 33 34 45 17 31 

Institution barn 9 21 19 21 24 

Familjehem vuxna 0 0 0 0 1 

Institution vuxna 9 11 15 14 14 
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Omvårdnadsförvaltningen 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Särskilda boendeformer 127 112 121 383 119 958 111 419 105 630 

Varav lokalkostnad 10 804 10 911 11 408 11 441 12 466 

Antal platser 165 165 164 161 157 

Kostnad per plats 770 736 731 692 673 

      

Kort- och växelvård 17 399 17 153 17 273 16 120 17 314 

Antal platser 19 22 22 22 25 

Kostnad per plats 916 780 785 732 693 

Nyttjandegrad 71% 75% 67% 31% 57% 

      

Stöd i ordinärt boende ¹ 56 560 61 225 56 420 54 133 52 084 

      

Hemtjänst/hemsjukvård ² 42 464 39 867 37 347 35 297 33 805 

Antal beslutade timmar ³ 60 168 57 008 51 898 53 431 58 667 

Kostnad per timme 706 699 720 661 576 

      

LSS-verksamhet, totalt 77 857 73 454 60 695 60 786 57 046 

Varav LSS 62 001 58 521 47 852 47 567 43 936 

Varav hemvård LSS 15 856 14 933 12 843 13 219 13 110 

¹ Avser stöd i ord boende; administration, ssk, lokaler, larm, dagverksamhet mm exkl växelvård. 

² Bruttokostnad för enbart hemtjänst och hemsjukvård samt trygghetslarm. Ej overheadkostnad, lokalkostnader 
mm. 

³ Avser beslutade timmar avseende hemvård och hälso- och sjukvård. Ingår ej tid för anhörigstöd, 
matdistrubution och ledsagning. 

Systematiskt förbättringsarbete 

Det systematiska förbättringsarbetet handlar om att leverera en hög kvalitet på de tjänster 
och den service som erbjuds till kommuninvånarna. Det systematiska förbättringsarbetet 
utgörs av riskanalyser, egenkontroller och utredning av rapporterade avvikelser samt 
synpunkter och klagomål. 

Riskanalys 

Riskanalyser genomförs för att förhindra att oönskade händelser inträffar. I riskanalysen 
uppskattas sannolikheten för att händelsen inträffar och vilka negativa konsekvenser som 
skulle kunna bli följden av händelsen. Att kontinuerligt arbeta med att göra riskanalyser 
innebär ett proaktivt förhållningssät och beredskap för att minimera oväntade händerer i 
verksamheten. 

Sammanställning av riskanalyser 

Förvaltningen har tillsammans med enheterna genomfört riskanalyser i samband med den 
pågående pandemin Covid-19. Risker som framkommit har bl.a. handlat om 

• Risk för smittspridning bland de äldre på särskilt boende, hemvård och 
dagverksamhet men även andra grupper som tillhör riskgrupper (LSS). 

• Risk för hög personalbrist och att inte kunna upprätthålla servicen, vård och omsorg 
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• Risk för att fler äldre 70 + behöver hjälp stöd från kommunen med bl.a. inköp ärende 
mm 

• Risk för isolering och depression hos äldre 

• Risk för brister i tillgång på skyddsmaterial så som handsprit, visir, handskar 
munskydd mm 

• Risker med anledning av att vissa verksamheter har stängts 

• Risk för brister i informationsöverföring 

Egenkontroll 

Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens 
ledningssystem. Inför egenkontrollen bör verksamheten bestämma vad som ska kontrolleras, 
när och hur ofta kontrollen ska göras och vem som är ansvarig. Egenkontrollen ska göras 
med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Sammanställning av egenkontroller 

• Stödformer har genomfört uppsökande hembesök till personer som under året fyllt 80 
år för att informera om verksamheten och skapa trygghet. Med anledning av Covid-19 
har endast åtta personer tackat jag till ett besök. Flera har istället nöjt sig med ett 
telefonsamtal. Flera uppger att isoleringen ar varit jobbig och begränsat dem i det 
vardagliga livet. Fler har börjat handla matvaror online eller får hjälp av anhöriga. 
Flertalet uppger att de är nöjda med sin tillvaro och om man inte är nöjd beror det 
oftast på olika sjukdomstillstånd. På frågan om hur man kan tänka sig att bo i 
framtiden svarar merparten att man vill bo kvar där man bor idag, eller i en centralt 
belägen lägenhet med tillgång till hiss och mataffärer mm. Några står på 
”lägenhetskö” men upplever att det är svårt att hitta en passande bostad i kommunen. 

LSS- Enheten 

• Granskning av genomförandeplaner   

• Loggning av personalens tillgång till känsliga personuppgifter i verksamhetssystemet. 

• Kontinuerlig kontroll av personalbemanning. 

• Att basala hygienrutiner efterföljs 

• Kontroll av Livsmedelshantering  

• SKR:s brukarundersökning genomförs under september till oktober 2020 inom daglig 
verksamhet. 79 % uppger att de tycker att verksamheten är viktig, 93 % uppger att de 
får den hjälp man vill ha, 93 % uppger att personalen bryr sig om brukaren, 93 % 
uppger att de känner trygghet men 30 % uppger att de ibland känner sig rädda. 

Personlig assistans 

• Kontroll av assistanstid  

• Kontroll av beräkningsperioder gällande assistansersättning från FK. 

• Kontroll av fakturerad tid från privata assistanssamordnare  

• Kontroll av sjuklönekostnader från privata assistanssamordnare  

Socialpsykiatri 

• SKR:s Brukarenkät genomförd under september - oktober sysselsättning (Alfhem) 
svarsfrekvensen var låg 2020. Av de som svarat uppger 93% att verksamheten är 
viktig, 86% uppger att man får den hjälp man vill ha, 86 % känner sig trygga med 
personalen men 36 % uppger att  man ibland känner sig rädd. 

Äldreboendena 

• Kontroll av efterlevnad kring basala hygienrutiner  

• Kontroll av livsmedelshantering, mätning av temperaturen på transporterad mat. 

•  Genomgång av brandskydds april, augusti och december, 
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• Kontroll av schema/bemanning - Rätt bemanning fördelas där behovet är som störst 

• Att skyddsutrustning används enligt gällande rutiner. 

• Brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" 2020 visar på att 84 % 
är nöjda med hjälpen i sin helhet. 87 % av anhöriga uppger att samarbetet fungerar 
bra med boendena. 98 % uppger att man får ett bra bemötande från personalen och 
92 % uppger att man känner trygghet. Överlag visar undersökningen på en större 
nöjdhet hos de boende och anhöriga jämfört med 2019. 

Stöd i ordinärt boende - Hemtjänst 

• Kontroll av personalkontinuitet hon brukarna under 14 dagar, 

• Antal registrerade timmar (utförd tid i hemmet) 

• Antal registrerade besök. 

• Kontroll att beslut verkställts 

• Loggning av användare i verksamhetssystem 

• Kontroll av sjukfrånvaro  

• kontroll och hantering av rehabiliteringsärenden 

• Att skyddsutrustning används enligt gällande rutiner. 

• Brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" 2020 visar att 
resultatet avseende bemötande har minskat från 100% till 99%, förtroendet för 
personalen har ökat från 96% till 98% samt att den sammantagna nöjdheten med 
hemtjänsten ökat från 98% till 99%. Det är dock fortsatt låga siffror gällande 
meddelande vid tillfälliga förändringar 68 % (tidigare 67%). 

Kortvård  

• Brandkontroll med vaktmästare 

• Livsmedelskontroll enligt egenkontrollprogram  

• Arbetsmiljö rond  

• Hygienrond en gång per år med hygienombud och arbetsledning. 

• Besiktning av personlyftar och sugar har genomförts en gång före sommaren av 
hjälpmedelscentralen. 

• Besiktning av diskdesinfektor har genomförts med bra resultat.  

• Brukarundersökningen 2020. Lägre svarsfrekvens än tidigare år, delvis p.g.a. Covid-
19. Av de 51% som har svarat är de mycket nöjda med personalens bemötande, har 
förtroende för personalen, mycket nöjda med hjälpens utförande samt känner sig 
mycket trygga. Som tidigare år är drygt hälften endast nöjda med den information de 
får på kortvården vilket är ett pågående arbete precis som att den enskilde inte vet 
var man ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål, endast 67 % har 
svarat ja. 

Ej verkställda beslut 
Med anledning av Covid- 19 beslutade nämnden att stänga dagverksamheten för äldre och 
växelvården för att förhindra smittspridning. Stängningen har medfört att all pågående beslut 
om dagverksamhet och växelvård rapporterats med avbrott i verkställigheten. Samtidigt har 
personer som beviljats insatsen inte kunnat verkställas. Sju beslut och särskilt boende har 
inte kunnat verkställas inom tre månader. Övriga insatser som rapporterats handlar om 
kontaktperson, bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS. 

Utredning av avvikelser 

Klagomål och synpunkter 

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål 
och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och deras 
närstående, personal, vårdgivare, andra som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS, myndigheter, och föreningar, andra organisationer och intressenter. 

Rapporteringsskyldighet av vårdskador och missförhållanden 



 

 

17 

Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat 
medföra vårdskada enligt 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Enligt 14 kap 3 § SoL 
och 24 b LSS ska den som fullgör uppfigter inom socialtjänsten och lagen om stöd och 
service rapportera händelser om missförhållanden eller risker för missförhållande som rör 
den som får eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Den som bedriver 
verksamheten är skyldig att utreda rapporter enligt 14 kap. 6 § SoL samt   24 e § LSS. 

  

Sammanställning av inkomna synpunkter och avvikelser 

Totalt har 33 synpunkter inkommit till förvaltningen under året, merparten av dessa inkommer 
via synpunktsblankett. De flesta synpunkter inkommer under perioden januari- februari vilket 
beror på att det görs ett massutskick i samband med att inkomstblanketterna går ut för 
kommande år. De synpunkter som inkommer innehåller en hel del beröm. I de fall där den 
enskilde har velat bli kontaktad har 86 % fått svar inom 10 dagar.  Nedan följer en lista över 
de vanligaste synpunkterna som inkommit. 

• Bra mat 

• Nöjd vårdtagare  

• Nöjd med trygghetslarmet 

• Synpunkt på kontaktmannens uppdrag under rådande pandemi 

• Synpunkt på att växelvård bedrivs inom de särskilda boendet 

• Bristande bemötande 

• Maten kan vara bättre 

• Bristfällig information om Covid- 19 och vilka boende som är drabbade 

• Missnöjd över när man får sin insats  

• Hemtjänsten är bra, flexibla och trevliga 

• God service och trevligt bemötande 

• God mat och sås önskar recept 

• Önskar inköp av varor från ICA eller Konsum 

• Höga hyror för särskilt boende 

• Förslag på hur besök kan genomföras på ett säkert sätt utomhus 

När det gäller rapportering av avvikelse handlar dessa till största del om fall och hälso- och 
sjukvårdsavvikelser gällande medicinhantering. Övriga avvikelser som rapporterats handlar 
om 

• Bristande bemötande  

• Brister i larmhanteringen 

• Omvårdnadshändelser 

Inga av dessa händelse har krävt någon ytterligare utredning av SAS eller rapporterats som 
allvarliga missförhållanden till inspektionen för vård och omsorg. 

Förbättrande åtgärder för att öka kvalitén 

Sammanställning och analys 

Upprättade riskanalyser, genomförda egenkontroller, Inkomna rapporter samt klagomål och 
synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som indikerar 
brister i verksamhetens kvalitet. 

Förbättrande åtgärder 

LSS-enheten  

• Det finns ett behov av att fånga barn och föräldrar upplevelse av den avlösning som 
sker på verksamheten Hattstugan. 
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• Förbättra riskbedömningarna utifrån varje barn/ungdom i syfte att förekomma och 
förebygga risker och främja en god arbetsmiljö. 

• Upprätta riskbedömning enligt Senior Alert på de boende som är 65 år eller äldre för 
att förebygga fall, undernäring, försämrad munhälsa mm 

• Fortsätta med tvärprofessionella team för att höja kvalitén i verksamheten. 

• Periodvist ökad personalbemanning på de boenden som har mer komplexa ärenden. 

• Genomföra webbutbildning "Åldern har sin rätt" för personal inom stödboende under 
2021 för att höja kompetensen kring det faktum att ålder och funktionsnedsättning 
kräver ett annat förhållningssätt än vid "normalt" åldrande .  

Personlig assistans 

• Samtlig personal inom personlig assistans ska genomgå webbutbildningen basala 
hygienrutiner och lämna in diplom på genomgångna utbildning. 

Äldreboende 

• Upprätthålla basala hygienrutiner  

• kontinuerligt implementera nya rutiner och arbetssätt utifrån gällande 
rekommendationer gällande covid-19. 

• Fortsätta med att genomföra risk- och konsekvensanalyser kopplade till Covid-19.  

• Fortsätta med att utveckla de tvärprofessionella teamen för att förbättra kvaliteten 

Stöd i ordinärt boende 

• Utveckla arbetssätt och möjlighet till att hantera inköp av varor digitalt och från flera 
dagligvarubutiker.  

Arbetsmarknadsenheten 

• Nya arbetssätt har tagits fram och implementerats med förändrade och tydliga roller 
för arbetsmarknadskonsulenter och arbetshandledare, vilket ska bidra till en ökad 
motivation för deltagare att närma sig arbetsmarknaden, eller komma vidare till egen 
försörjning. 

  

2.4 Framtid - Omvärldsanalys 

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

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

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

Betalansvarslagen har under föregående år fått full effekt inom samtliga verksamheter. 
Lagen innebär att en patient som är utskrivningsklar, inom tre dagar ska lämna sjukhuset. 
Om det finns behov av kommunala insatser och kommunen ej kan erbjuda detta blir 
kommunen betalningsskyldig. Detta kommer även fortsättningsvis ställa högre krav på 
kommunen att snabbt ställa om och kunna erbjuda insatser i hemmet. 

Förändringar i uppdraget för statliga myndigheter påverkar i hög grad kommunernas arbete. 
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Försäkringskassans förändrade praxis och åtstramningar påverkar och kommer fortsatt att 
påverka kommunens arbete. Det förväntas fler avslag rörande personlig assistans, vilket 
sannolikt kommer leda till fler ansökningar hos kommunen. Även Arbetsförmedlingen har 
under flera år genomgått en reformering med det resultatet att det sannolikt kommer bli 
svårare för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få adekvat stöd. Även detta 
kommer leda till en ökad belastning på kommunens verksamheter, och sannolikt även ökade 
kostnader för utbetalt försörjningsstöd. 

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

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

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

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. 
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har 
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar 
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som 
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och 
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden 
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 

3.1 Måluppfyllelse 

3.2 Redovisning 

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. 

Uppföljning av drift 

Verksamhetsplan 

Nämndens budgetram för år 2020 är 292,9 miljoner kronor. 

Då föregående års resultat varit negativa är inriktningen att år 2020 månadsvis följa upp 
ekonomin samt fortsatt arbete med anpassningar och åtgärder för att återfå en budget i 
balans. 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2020 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

•  1,0 tjänst administration på individ- och familjeomsorg 

•  avslut av extern placering inom barn- och ungdomsvård 

• 2,0 tjänst inom flyktingmottagning 

• stängning av utslussverksamheten inom flyktingmottagning 

• 1,5 tjänst inom äldreomsorg 

• avslut av hyreskontrakt Laggarehemmet 

• avslut leasing av en bil inom biståndsenheten 

• 1,0 tjänst inom socialpsykiatri 

• avslut av verksamhetsbidrag till Intresseföreningen Hellidens Trädgårdar samt 
minskning av verksamhetsbidrag till Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 

• 0,5 tjänst inom arbetsmarknadsenheten 

• start av nytt gruppboende LSS senareläggs fyra månader 

• stängning av cafeteria i stadshuset 

Total effekt av anpassningar och åtgärder som anges i nämndens verksamhetsplan och 
budget för år 2020 beräknades till 6,75 miljoner kronor. 

Utöver de anpassningar och åtgärder som anges i nämndens verksamhetsplan och budget 
har nämnden även beslutat om följande åtgärder: 

• vakant tjänst på flyktingmottagning ersätts ej under perioden jun-dec 

• vakant tjänst på socialförvaltningens öppenvård ersätts ej under perioden maj-dec 
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• schemaförändringar inom äldreomsorgen 

• anpassad bemanning på HVB Ariel 

• stängning av växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende 

• vakant tjänst på individ- och familjeomsorg ersätts ej under perioden sep-dec 

• minskning av nattjänst på Midgård äldreboende 

Planerad ekonomisk effekt av anpassningar utöver de som anges i verksamhetsplan för år 
2020 beräknas till 3,7 miljoner kronor. 

Utfall jämfört med budget 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari - december 2020 är ett 
underskott mot budget på 14,9 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar fem procent av 
periodens budget. 

  
Utfall 2020-01-01 

-- 2020-12-31 
Budget 2020-01-
01  -  2020-12-31 

Avvikelse mot 
budget 

Verksamhetens intäkter 63 757 53 159 10 598 

Verksamhetens kostnader -371 523 -346 027 -25 496 

- varav personalkostnader -270 548 -263 749 -6 799 

Verksamhetens nettokostnader -307 766 -292 868 -14 898 

Budgetram 292 868 292 868 0 

Nämndens avvikelse -14 898 0 -14 898 

Under januari - december har förvaltningen genomfört följande beslutade åtgärder: 

Av de åtgärder för år 2020 som beslutades i verksamhetsplan och budget för år 2020 är alla 
genomförda förutom stängning av cafeteria i stadshuset. 

• utslussverksamheten inom flyktingmottagningen är stängd. Driftskostnad år 2020 har 
varit 0,25 miljoner kronor lägre än budget. 

• nytt gruppboende LSS togs i drift juni 2020. Driftskostnad under år 2020 har varit 1,3 
miljoner kronor lägre än budget. 

• cafeterians verksamhet har anpassats och nettokostnad för år 2020 på 0,1 miljoner 
kronor har fördelats på alla verksamheter som har personal i stadshuset. 

  

Nämnden kan konstatera att åtgärder som vidtagits inte haft tillräcklig effekt. För att nå en 
budget i balans år 2020 hade ytterligare åtgärder behövt vidtas. 

  

Under år 2020 har covid-19 pandemin inneburit ökade kostnader på 10,6 miljoner kronor. 
Förvaltningen har köpt in skyddsutrustning samt behövt förstärka bemanningen för att 
undvika smittspridning. Merkostnader för perioden februari - november har eftersöks som 
riktat statsbidrag från socialstyrelsen. 

Utöver direkta merkostnader har socialstyrelsen även ersatt arbetsgivare för 
sjuklönekostnader. 

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

  Utfall 

Ökade kostnader -10 590 

Minskade intäkter  

Utökade statliga bidrag 13 299 

Övrigt  
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Total påverkan 2 709 

  

 

År 2020 avviker nämndens utfall mot budget på följande sätt. 

• avvikelsen för verksamhet individ- och familjeomsorg är ett underskott motsvarande 
9,1 miljoner kronor. Underskottet orsakas av ökade kostnader för missbruksvård, 
ökade kostnader för familjehemsvård, samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. 

• avvikelsen för verksamhet flyktingmottagande är ett underskott motsvarande 2,0 
miljoner kronor. Underskottet orsakas av kostnader för externa vårdplaceringar. 

• avvikelsen för verksamhet äldreomsorg är ett underskott motsvarande 2,8 miljoner 
kronor. 

• avvikelsen för verksamhet LSS är ett underskott motsvarande 1,3 miljoner kronor. 
Underskottet orsakas av ökade kostnader för personlig assistans. 

• avvikelsen för verksamhet socialpsykiatri och insatser till personer med 
funktionsnedsättning är ett underskott motsvarande 1,4 miljoner kronor. Underskottet 
orsakas av kostnader för externa vårdplaceringar. 

• avvikelsen för verksamhet arbetsmarknadsåtgärder är ett överskott motsvarande 1,6 
miljoner kronor. Överskottet orsakas av att arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
begränsats av restriktioner pga. covid-19, samt att enheten kunnat bedriva 
verksamhet i projekt med extern finansiering. 

• avvikelsen för nämnd- och styrelseverksamhet är ett överskott motsvarande 0,2 
miljoner kronor. 

  

Uppföljning av åtgärder 

Ref Verksamhet Åtgärd 
Planerad 
period 

Planerad 
ekonomisk 
effekt 

Faktisk 
period 

Faktisk 
ekonomisk 
effekt 

 Migration vakans ersätts ej jun-dec 350 jun-dec 350 

 
IFO, 
öppenvård 

vakans ersätts ej maj-dec 400 maj-dec 400 

 
Omv, 
äldreomsorg 

anpassning schema april 500 april 500 

 IFO, HVB Ariel anpassad bemanning september 400 september 400 

 
Omv, 
äldreomsorg 

stängning av 
växelvårdsavd 

september 1 500 juli 2 100 

 IFO vakans ersätts ej sep-dec 390 sep-dec 390 

 Omv, 
äldreomsorg 

nattjänst Midgård 
äldreboende 

september 125 - 0 

Totalt 

Stängning av växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende har haft högre effekt än 
beräknat. Pga. covid-19 pandemin stängdes avdelningen tidigare än planerat. Personal från 
växelvården har kunnat erbjudas arbete på andra avdelningar. 

Anpassning av nattjänst på Midgård äldreboende har inte kunnat genomföras som planerat 
pga. att vårdbehovet varit högt under hösten 2020. 

  

Nämnden har gjort ekonomisk uppföljning med helårsprognos efter varje månad. 

Prognoserna visade tidigt på ett underskott för år 2020. Ökade kostnader för hantering av 
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covid-19 pandemin är med från helårsprognos april. Oklarheter kring nivåer på statliga 
ersättningar för kommunernas merkostnader gjorde att ersättning för merkostnader inte 
räknades med i prognos förrän i november. I takt med att anpassningar har fått ekonomisk 
effekt har också prognosen förbättrats. 

Jämfört med helårsprognos november har underskottet mot budget minskat med 3,3 miljoner 
kronor. Förändringen beror i huvudsak på: 

• lönerevisionen har skjutits fram under året och blev klar först till december månads 
utbetalning av lön. Osäkerheten har inneburit att enheter med mycket personal varit 
försiktiga i prognosarbetet. 

• i bokslutet räknar förvaltningen med att alla merkostnader för covid-19 kommer att 
täckas av statsbidrag. I helårsprognos november uppskattades att 90 % av 
merkostnaderna skulle täckas av statsbidrag. 

Helårsprognoser 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Utfall 

Helårs-
prognos 

312,1 310,3 312,1 321,8 322,3 320,7 320,1 318,5 316,5 316,5 311,1 307,8 

Budgetr
am 

292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 

Avvikels
e (mnkr) 

-19,2 -17,4 -19,2 -28,9 -29,4 -27,8 -27,2 -25,6 -23,6 -23,6 -18,2 -14,9 

Avvikels
e (%) 

-6,6 -5,9 -6,6 -9,9 -10,0 -9,5 -9,3 -8,7 -8,1 -8,1 -6,2 -5,1 

Utfall jämfört med föregående år 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden för 2020 är -14,9 miljoner kronor, vilket jämfört 
med föregående års utfall är en förbättring med 10,7 miljoner kronor. Förändringen beror 
främst på att resultaten förbättrats inom verksamheterna äldreomsorg och LSS. 

  

  
2020-01-01 -- 
2020-12-31 

2019-01-01 -- 
2019-12-31 

Förändring -
 Utfall 

Verksamhetens intäkter 63 757 62 858 -899 

Verksamhetens kostnader -371 523 -374 364 -2 841 

- varav personalkostnader -270 548 -267 087 3 461 

Verksamhetens nettokostnader -307 766 -311 506 -3 740 

Budgetram 292 868 285 902 -6 966 

Nämndens avvikelse -14 898 -25 604 -10 706 

Skillnader i utfallet jämfört med föregående år beror på: 

• minskning av intäkter från migrationsverket motsvarande 10,8 miljoner kronor 

• ökning av kostnader för ekonomiskt bistånd motsvarande 1,0 miljoner kronor 

• minskning av kostnader för köp av externa vårdplaceringar motsvarande 10,5 
miljoner kronor 

Jämförelsestörande poster mellan åren inkluderar 

• extra kostnader avseende covid-19 pandemin om 10,6 miljoner kronor, som helt 
kompenserats av socialstyrelsen 
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Uppföljning av investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och budget för 
2020 – 2022. I april 2020 beslutade kommunstyrelsen att göra en ombudgetering av medel 
utifrån investeringsprojektens utfall år 2019. Investeringsbudgeten är justerad i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut i juni 2020 om reviderad investeringsbudget för 2020. 

Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Tilläggs
anslag 

& 
ombudg 

Summa 
budget 

2020 

Prognos 
2020 

Avvikels
e Utfall / 
Budget 

Inventarier Äldreomsorg 
900
19 

534 753 -376 377 534 -157 

Inventarier LSS boende 
930
85 

241 500  500 241 259 

Summa  775 1 253 -376 877 775 102 

Social- och omvårdnadsnämnden har under perioden januari - december förbrukat 0,8 
miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten för 2020 om 0,9 miljoner kronor. 

Investeringsbudgeten har använts till följande: 

• skåp till omklädningsrum för personal hemvård och Solvik äldreboende 

• byte av 18 sängar på Midgård äldreboende 

• fyra matbord till Midgård äldreboende 

• inventarier till nytt boende LSS 

Utfallet är i nivå med den prognos som lämnades i nämndens delårsrapport för helåret 2020. 
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4 Personal 

Med anledning av den pågående pandemi har personalomsättningen varit hög, delvis pga 
smitta i personalgrupperna men framförallt eftersom medarbetarna ej får arbeta vid minsta 
tecken på förkylningssymptom. Sjukskrivningstalen har ökat och på vissa enheter har det 
tidvis varit mycket svårt att bemanna verksamheten. Personal har omfördelats från andra 
verksamheter.  Riskbedömningar har gjorts kontinuerligt gällande medarbetarnas 
arbetsmiljön, åtgärder som vidtagits handlar bl.a. om att hindra smittspridning, provtagning 
av personal, stödsamtal och löpande beställning av skyddsmaterial. Ledigheter och 
semestrar har begränsats under vissa perioder. Under året har 53 tillbud och 123 
arbetsskadeanmälningar registrerats. 

4.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2020-01-01  -  2020-

12-31 
2019-01-01  -  2019-

12-31 
2018-01-01 - 2018-

12-31 

Antal anställda 493 514 571 

- Kvinnor 455 474 523 

- Män 38 40 48 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 92,3 92,2 91,6 

Könsfördelning (andel män, i %) 7,7 7,8 8,4 

    

Antal årsarbetare 470,5 490,1 491,0 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 

95,4 95,4 86,0 

Sjukfrånvaro (%) 8,6 6,5 6,3 

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Inom omvårdnadsförvaltningens verksamheter pågår nu omläggning av scheman med syftet 
att effektivisera utökad arbetstid efter införande av heltid som norm. 

Antal disponibla arbetspass i schema ökas och enheter kan med utökat samarbete kring 
disponibla turer minska behovet av vikarier. 

Pandemin covid-19 har försvårat genomförandet av projektet. Ett effektivt genomförande 
förutsätter utökat samarbete över enhetsgränserna vilket inte kunnat ske under år 2020 pga 
risk för smittspridning. 

Anställningsrestriktion 

Förvaltningen följer anställningsrestriktion och tillsättning av tjänster godkänns av 
förvaltningschef. 
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1 Redovisning av avtalssamverkan 

År 2018 infördes en möjlighet i kommunallagen för kommuner att ingå avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Detta kallas 
avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725, KL). 

Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. 

Av förarbetena framgår bl.a. följande (prop. 2017/18: 151 s. 59). Kravet omfattar samtliga 
samverkansavtal, såväl sådana som ingås med stöd av 9 kap. 37 § KL som avtal med 
samma innebörd som ingås med stöd av bestämmelser i speciallagstiftning. 
Rapporteringsskyldigheten innebär att styrelsen årligen måste sammanställa befintliga och 
nya samverkansavtal och rapportera dessa till fullmäktige. Syftet med rapporteringen är att 
fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som kommunen ingår i. 

Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika samverkansavtal ska återges. 
Informationen måste dock vara tillräckligt omfattande för att fullmäktige ska få en överblick 
över den verksamhet som bedrivs med stöd av samverkansavtal. 

Vilken verksamhet 
bedrivs 

Vilken kommun/region 
har avtalet ingåtts med 

Ger avtalet möjlighet till 
extern delegering (dvs. 
delegering till 
tjänsteperson utanför 
kommunen) 

Om möjligt med extern 
delegering, har det 
utnyttjats 

Familjerådgivning Falköping Nej  

Familjerätt Skövde Ja Ja 

Familjehemsrekrytering Tibro Ja Ja 

Socialjour Skövde Ja Ja 

Alkoholtillstånd och tillsyn Lidköping Ja Ja 

Barnahus Skövde Nej  

Ungdomsmottagning Västra 
Götalandsregionen 

Nej  

Utväg, relationsvåld Västra 
Götalandsregionen, 
Skaraborgs samtliga 
kommuner 

Nej  

Personligt ombud Hjo, Tibro, Karlsborg Nej  

Medlingsverksamhet Hjo Nej  
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Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 
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Ärendenummer 
2021/20 Samtliga nämnder 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2021 
 
I 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser om 
avtalssamverkan. Kommuner har därmed en möjlighet att ingå avtal om att 
någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
eller en annan region. Kommunstyrelsen ska årligen rapportera om 
kommunens avtalssamverkan till fullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen beslutade därför 2019-11-27 (§ 211/2019) att samtliga 
nämnder i samband med årsredovisningen ska redovisa samverksavtal enligt 
framtagen matris. Därefter rapporterar kommunstyrelsen vidare till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en rapport i Stratsys som ska 
användas av nämnderna för rapporteringen. I rapporten anges avtalen samt 
information om avtalen. Rapporten finns under planering 2021. 
 
Nämnden ska besluta om redovisningen i en särskild beslutspunkt i ärendet 
om verksamhetsberättelse. Beslutet och rapporten ska senast den 1 mars 
2021 inkomma till kommunstyrelsen. Det betyder att rapporten ska vara 
klarmarkerad i Stratsys senast samma datum.  
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1 Inledning 

Ansvariga för sammanställning Befattning 

Maud Joelsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

1.1 Sammanfattning 

Det har på många sätt varit ett annorlunda år med utmaningar, omstruktureringar och 
förändringar på grund av pågående Covid-19 pandemi. 

Under pågående conona/covid-19 pandemi har enheter och verksamheters vård och hälso-
och sjukvårdsinsatser till viss del fått prioriteras om. Hur stor omställning och/eller påverkan 
det varit i verksamheterna varierar. Det har varit ett hårt arbete att ofta med kort varsel 
förhålla sig till aktuell situation. Att förmedla och informera  till verksamheter om olika 
myndigheters dokument och rekommendationer är en viktig del för att ge en god och säker 
vård i en pågående pandemi. Symtom på Corona/covid-19 har föranlett provtagningar av 
patienter, brukare och personal. Vid positiv covid-19 har smittspårningar, genomförts i dialog, 
samverkan och rapportering till andra vårdgivare t.ex. Närhälsan Tidaholm, smittskydd och 
vårdhygien Skaraborg. Rådgivande dialog har regelbundet genomförts både enskilt och i 
samverkan med vårdhygien/smittskydd. 

Övergripande mål och strategier är att varje patient ska känna sig trygg och säker i vården 
som utförs i kommunen. 

Det gemensamma Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland vars syfte är att säkra ett 
gott, säkert och jämlikt omhändertagande för de personer som har ett behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser är grundläggande för både kommuner och VG-regionen. 

Genom att använda det gemensamma informationssystemet (SAMSA) vid all vård- och 
omsorgsplanering kan vårdgivarna för slutenvård, primärvård och kommun tillsammans med 
patienten säkerställa att nödvändigt informationsutbyte sker. Målsättningen är att den 
enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom hela vårdkedjan. 

Förvaltningen använder olika kvalitetsverktyg för att systematiskt följa upp 
patientsäkerhetsarbetet. För detta används bland annat kvalitetsregister, mätningar, 
undersökningar och avvikelsehantering. 

Risker för vårdskador identifieras systematiskt på individnivå genom arbetet med 
kvalitetsregister, avvikelsehantering och att på verksamhetsnivå utveckla nya riktlinjer och 
rutiner eller att vid behov revidera de som redan finns. 

Att rapportera risker, tillbud och negativa händelser utgör grundpelaren i 
patientsäkerhetsarbetet. Genom inrapporteringssystemet för avvikelser har alla medarbetare 
inom förvaltningen möjlighet att bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete inom 
verksamheten. Vårdskador kan förebyggas genom att arbeta strukturerat med 
avvikelsehantering. Förvaltningen har  rutin för att hantera både interna som externa 
avvikelser. Interna avvikelser hanteras framför allt på enhetsnivå. Externa avvikelser 
hanteras i vårdsamverkan och kan vid behov lyftas upp i olika samverkansforum med annan 
huvudman. Båda avvikelseformerna har ett syfte att bidra till ett lärande och utveckling av 
kvalitén och patientsäkerhet. 

Det har under året arbetats med  granskningar,  mätningar, undersökningar. 

Det arbetas aktivt med kvalitetsarbetet. Verksamheter behöver dock fortsätta att tänka mer 
riskanalytiskt, för att ytterligare förbättra kvalitén för våra patienter/vårdtagare. 

1.2 Patientsäkerhetsberättelse 

Patientsäkerhetsarbetet handlar om att få varje patient att känna sig trygg i kontakt med 
hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetsarbetet ska systematiskt och fortlöpande säkras och 
dokumenteras i en årlig patientsäkerhetsberättelser. Patientsäkerhetsberättelsen bör ha en 
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sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 
verksamhetens olika delar. Patientsäkerhetsberättelsen bör hållas tillgänglig för den som så 
önskar ta del av den. Av patientsäkerhetsberättelsen skall det framgå: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalender år. 

2. Vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten. 

3. Vilket resultat som har uppnåtts. 

1.3 Kommunal hälso- och sjukvård och rehabilitering  

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 
behandla sjukdomar och skador. 

Sjukvårdsinsatser planeras och utförs utifrån den enskildes individuella behov dygnet runt. 

Enligt hälso- och sjukvårdslag och avtal mellan kommun och Västra Götalandsregion ska 
kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för 

• personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 

• personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet enligt lagen om 
stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS 

• personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende 

Med hemsjukvård avses sjukvård i ordinärt boende till en person där behovet motiverar att 
sjukvården ges i hemmet. Kommunens ansvar gäller oavsett personens 
funktionsnedsättning, diagnos eller ålder. För personer med tillfälligt behov av hälso-och 
sjukvårdsinsatser har Västra Götalandsregion ansvaret. 

Kommunen ansvarar även för rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda 
boendeformer och personer i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård. 

Läkarinsatser och akutsjukvård är Västra Götalandsregionens ansvar. 

1.4 Mål för hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och 
sjukvård.  Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. 

Målet för hälso- och sjukvården är att patienten ska uppleva att vården och insatserna är väl 
fungerande, är trygg, säker och av god kvalitet. 

I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika 
delar av hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet 
och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 
Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och 
behandling. 

1.5 Värdegrund 

Anvisning 
 

Omvårdnadsförvaltningens medarbetare ansvarar för att varje individ ges möjlighet att leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande. Ett värdigt liv innebär rätten till integritet, 
självbestämmande, delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet och ett gott 
bemötande. 

Omvårdnadsförvaltningens medarbetare ansvarar för att varje individ ges möjlighet att leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
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Ett värdigt liv innebär rätten till integritet, självbestämmande, delaktighet, individanpassning, 
insatser av god kvalitet och ett gott bemötande. 
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2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Social- och omvårdnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet systematiskt. Nämnden 
ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet och att 
detta integreras med de befintliga system för budget- och verksamhetsplanering som 
nämnden har. Detta innebär ansvar för att verksamheten är organiserad och ges 
förutsättningar i syfte att upprätthålla en hög patientsäkerhet. 

Omvårdnadschefs/Verksamhetschef 
I Tidaholms kommun är det omvårdnadschefen som är verksamhetschefen för hälso- och 
sjukvården (HSL). Verksamhetschefen ska kommunicera och omsätta nämndens 
övergripande strategier och mål  för hälso- och sjukvården. Ansvaret innebär att 
verksamheten ska tillhandahålla en vård på lika villkor med hög patientsäkerhet och en god 
kvalitet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
I varje kommun ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. I uppdraget som MAS 
ingår det att tillsammans med verksamhetschefen för Hälso- och sjukvård ansvara för att 
upprätthålla och utveckla verksamhetens patientsäkerhet inom ramen för 
omvårdnadsförvaltningens ledningssystem. MAS planerar, leder, kontrollerar, dokumenterar 
och redovisar det patientsäkerhetsarbete som bedrivits under året. MAS ansvarar för att 
händelser som medfört eller riskeras att medföra vårdskador anmäls enligt Lex Maria till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I ansvarsområdet ingår också att se till så att 
författningsbestämmelser och andra regler är kända. Inom ramen för ledningssystemet ska 
MAS ta fram, fastställa och dokumentera rutiner med hänsyn till de krav som ställs på 
verksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den 
kompetens som behövs för sitt uppdrag. 

Enhetschef 
Enhetschefen ansvarar för att de riktlinjer som MAS har fastställt är väl kända och följs i 
verksamheten samt att ny personal får den introduktion som krävs för att kunna utföra sitt 
uppdrag med så hög patientsäkerhet som möjligt. Enhetschef har ett ansvar för att 
legitimerad personal ges möjlighet till en god samverkan runt den enskilde för att uppnå en 
hög patientsäkerhet. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal dvs. sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och beprövade erfarenheter. En 
patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Vården ska så långt det är 
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och 
respekt. Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter är då 
också hälso- och sjukvårdspersonal och har ett ansvar att bidra till en hög patientsäkerhet 
och skydda patienten mot att råka ut för vårdskador. 
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3 Processer och rutiner 

Anvisning 
 

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

Vårdgivaren för den kommunala hälso- och sjukvården ska identifiera, beskriva och fastställa 
de processer i verksamheten som behövs för att säkra patientsäkerheten. För varje process 
ska de aktiviteter som ingår i processen identifieras och bestämma aktiviteternas inbördes 
ordning. För varje aktivitet ska nämnden utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att 
säkra patientsäkerheten. Rutinerna ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en 
aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. 

En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. 

Aktiviteterna ska vara identifierade och det ska framgå i vilken ordning aktiviteterna ska 
utföras. 

Processerna är  för att säkra att omvårdnadsförvaltningen uppfyller de krav och mål som 
gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter. 

3.1 Samordnad vård- och omsorgsplanering 

Vid samordnad vårdplanering mellan kommunen och regionen överförs det medicinska 
ansvaret från en vårdgivare till en annan, vanligtvis i samband med utskrivning från sjukhus. 

Samordnad vårdplanering ska verka för den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och 
inflytande när vård, omsorg och stöd planeras och genomförs. Kommuner, sjukhus och 
primärvård ansvarar gemensamt  för att ge patienten god vård, omsorg och stöd, samt se till 
att övergången mellan olika vårdgivare sker utan onödiga hinder.  Utveckling och 
förändringar med vårdplaneringar bedrivs som ett långsiktigt processarbete. 

Från I januari 2018 gäller lag (Lag 2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. Lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från slutenvård 
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 
den landstingsfinansierade öppna vården. 

Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 
tillhandahålla resurser och informationsöverföring så att personen kan komma hem på ett 
tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att 
samordnad individuell planering (SIP) utgår från personens behov och att arbetet med SIP 
påbörjas utan dröjsmål. 

Lagen omfattar de personer som, efter att de skrivits ut från sluten vård, kan komma att 
behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 
den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska även omfatta utskrivning av personer 
som vårdas enligt lag om rättspsykiatrisk vård. De personer som omfattas av lagen har oftast 
stora behov av trygghet, kontinuitet och samordning. 

I Västra Götalandsregionen finns en gemensam upprättad rutin för att säkerställa 
övergången. Ett gemensamt IT-stöd finns för att underlätta dokumentationen och överföring 
av information mellan vårdgivare. Rutinerna beskriver bl.a. krav på information till berörd 
enhet i samband med utskrivning av patient från slutenvården. 

SAMSA är IT-stödet för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och 
kommuner i Västra Götaland. Det stödjer rutinen vid in-och utskrivningsprocessen och 
använder en terminologi och informationsstruktur som framtagits utifrån nationella underlag. 
Med denna IT-tjänst förenklas arbetet och bidrar samtidigt till att öka den medicinska 
säkerheten. 

Som ett led i kvalitetssäkringen skickas avvikelserapporter då rutinerna inte följs. Avvikelser 
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som rapporterats från kommunen till Skaraborgs sjukhus och Närhälsan under år 2020 har 
bl.a. handlat om: 

• Patienter som kommit hem från sjukhuset utan att nyinsatta läkemedel var 
medskickade som överenskommits, att läkemedelsordinationer inte var ändrade eller 
införda på Apodos (ordinationshandlingen). 

• Epikriser från sjukhuset medföljer inte patient eller faxas inte samma dag som 
patienten kommer hem som överenskommits (enligt rutin). 

• Brist i informationsöverföring mellan vårdgivare. 

Under året har det blivit vanligare att datum för "utskrivningsklar" från sjukhuset flyttats fram 
och tillbaks. Det ger inte underlag för en god och säker vård. Det gör det svårt för kommunen 
att planera för hemtagning av patient. God och säker planering för hemtagning av patient alla 
veckans dagar ställer krav på verksamheten och innebär mer arbete för sjuksköterska på 
helgdagar. 

3.2 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift ska ske i enlighet med Socialstyrelsens allmäna 
råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1997:14) samt 
enligt gällande riktlinje och rutin. Det ska vara förenligt med en god och säker vård. 

Uppgiftsmottagaren ska genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom 
fortbildning ha blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras (SOSFS 
1997:14). 

För läkemedelshantering gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna om ordination och 
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården  (HSLF-FS 2017:37). Föreskrifterna ska 
förbättra säkerheten i alla led i läkemedelshanteringen, från ordination till uppföljning av 
läkemedelsbehandlingen. 

Delegering av läkemedelshantering tillåts endast när en rad krav är uppfyllda. Den som 
delegeras ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som 
är förenade med hanteringen av läkemedel (HSLF-FS 2017:37). 

Den delegerade uppgiften ska vara av samma kvalité om den utförs av person som är 
formellt kompetent (legitimerad) eller av person som är reellt kompetent (delegerad). 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att till annan personal i kommunens 
verksamhet delegera vissa arbetsuppgifter. Delegeringar kan ges till: 

• omvårdnadspersonal med tillsvidareanställning som innehar adekvat utbildning 

• omvårdnadspersonal med långtidsvikariat som innehar adekvat utbildning 

• återkommande vikarier som känner till verksamheten 

  

  2020 2019 2018 

Antal utbildningstillfällen 7 7 10 

Antal deltagare 73 73 110 

I tabellen ovan visas antal utbildningstillfällen och deltagande omvårdnadspersonal vid det första grundläggande 
utbildningstillfället i läkemedelshantering inför en eventuell delegering och fortsatt utbildning. 

Utbildning inför delegering 

Det första momentet inför eventuell delegering för kommunens omvårdnadspersonal är en 
grundläggande utbildning i läkemedelshantering (3 timmar). Den är obligatorisk oavsett om 
personen haft delegering i t.ex. annan kommun eller är ny inför delegerande arbetsuppgifter. 
Utbildningen ges av två sjuksköterskor (ssk) och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

2017 infördes  utbildningsmoment för samtlig omvårdnadspersonal vid förnyelse av 
delegering och vid helt nya delegeringar.  Med syfte att ge personal ökade kunskaper och få 
en säkrare läkemedelshantering genomförs webbutbildning "Jobba säkert med läkemedel", 
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med  tillhörande diplom efter godkänt genomförande. Denna webbutbildning ska från 2018 
genomföras årligen. För personer med delegering diabetes ska webbutbildning diabetes 
genomföras med tillhörande godkänd test och diplom. 

För omvårdnadspersonal som får delegering tillkommer efter detta en praktisk utbildningsdel 
och uppföljning av den delegerande sjuksköterskan. 

Några resurs-sjuksköterskor ansvarar för delegeringar till resurspersonal. Delegeringar för 
personal som arbetar nattetid ges av sjuksköterska natt.  Det ger ökad säkerhet inom 
läkemedelshantering, ökad trygghet, bättre uppföljning och utbildning inom 
läkemedelshantering och delegering. 

  

Många delegeringar och läkemedelsdoser överlämnas av delegerad personal. 

Sjuksköterskor utfärdar delegeringar till omvårdnadspersonal. 

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

Det ligger ett stort ansvar på sjuksköterska, MAS och enhetschef att inom sitt 
ansvarsområde följa upp och utvärdera delegerade uppgifter samt utreda händelser som 
rapporteras som avvikande. 

  

Analys 

Syftet med införandet av webbutbildning var och är att förbättra kunskaperna vid 
läkemedelshantering, få en säkrare läkemedelshantering, och ökad patientsäkerhet. 

Följa de skärpta kraven från socialstyrelsen på säkrare läkemedelshantering och 
dokumenterad kunskap vid delegering. 

De olika utbildningsmomenten i läkemedelshantering inför delegering är viktiga moment  för 
att ge den som mottar delegering god kunskap och kännedom om läkemedelshantering, om 
sitt eget ansvar och om skyldighet att rapportera avvikande händelser, t.ex. om patient inte 
fått sin ordinerade läkemedel eller annan brist eller felaktighet med läkemedelshanteringen. 

Kunskapsöverföring och utbildning inför delegering och inför förnyad delegering är en 
förutsättning för säker läkemedelshantering som är ett fortsatt utveckling- och 
förbättringsområde. 

3.3 Vårdhygien 

Den accelererande spridningen av multiresistenta bakterier innebär ett allvarligt hot mot 
Hälso- och sjukvården. Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom 
vård- och omsorg och är resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren. Vårdhygien ska 
därför vara en integrerad del i all vård och omsorg oavsett vårdform. 

Målet med vårdhygien är att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. 

En viktig del i att förebygga och minska vårdrelaterade infektioner är att ständigt informera 
och arbeta med kunskap om och att förhålla sig till och arbeta utefter basala hygienrutiner. 

Alla som arbetar inom vården har enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:19) ett eget 
ansvar att känna till och följa de basala hygienrutinerna. 

Kommunen samverkar med Vårdhygien på SkaS. 

Vårdhygien har under 2020 varit ett viktigt stöd till MAS och övrig verksamhet. 

Specialanpassade utbildningar har utformats, erbjudits  och genomförts till fler 
personalgrupper, ex enhetschefer, arbetsledare och omvårdnadspersonal. Fokus på 
utbildningarna har varit utifrån lägesbild och behov av utbildning/stöd. Några av 
utbildningarna har varit inriktade på kunskap om covid-19, användande av skyddsutrustning 
allmänt och vid vårdsituationer, hygienutbildning, utbildning i skyddsutrustning vid covid-19. 
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Grundläggande digital utbildning och råd råd kring smittspårning och provtagning har 
erbjudits och genomförts i lokal samverkan med vårdhygien, smittskydd, läkare och chef 
Närhälsan Tidaholm, MAS, olika personalkategorier vid SÄBO i samband med covid-19. 

Hygiensköterska från Vårdhygien har haft digitala hygienombudsträff. Vid dessa träffar 
diskuteras och informeras det om olika hygienfrågor, nyheter inom området presenteras och 
utbildning ges inom aktuellt och/eller önskat område. 

Vårdhygien fungerar också som ett stöd för medicinskt ansvarig sjuksköterska vid 
exempelvis utbrott av gastroenterit (magsjuka) eller vid andra frågeställningar kring 
smittskydd och hygien. 

3.4 Dokumentation 

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. 

I patientdatalagen (SFS 2008:355) och i socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14)  om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården regeras bland annat vad en 
patienjournal ska innehålla och hur den ska utformas. Dokumentationen av patientuppgifter 
ska så långt det är möjligt ske med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, 
klassifikationer och övrigt kodverk (ICF står för klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa). 

Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården måste finnas dokumenterad i 
patientjournal. Även råd via telefon ska dokumenteras och viktig information som lämnats till 
patient och/eller närstående ska finnas beskriven i dokumentationen. 

Patientdatalagen (2008:355) anger att all legitimerad personal och den personal som har 
särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje 
patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling. 
Journalföringsplikten följer med professionen. Men även annan personal registrerar hälso- 
och sjukvårdsåtgärder de utfört. 

Från januari 2019 ska statistik lämnas till socialstyrelsen på åtgärdskoder (KVÅ), en 
åtgärdskod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och 
sjukvård. Klassifikation av vårdåtgärder är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsen och 
föreskrift (HSLF-FS 2017:67) innebär att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter 
de i dag lämnar till Socialstyrelsen med nya uppgifter om vårdåtgärder som vidtagits (utförts) 
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal där kommunen är vårdgivare. 

Loggningar                                                                                                                            
Kontroller görs av personal som har behörighet till verksamhetssystem som 
omvårdnadsförvaltningen använder sig av. Loggningen syftar till att spåra eventuella intrång i 
journaler. Stickprovskontroller genomförs och genom slumpvis valda användare granskas 
bland annat vilka som haft tillgång till journaler och om vårdrelation finns. Inga otillåtna 
intrång har uppmärksammats under 2020. 

Journalgranskning 
Journalgranskningar av Hälso- och sjukvårdsdokumentation har genomförts utifrån olika 
granskningar och mätningar. 

Granskning av journaldokumentation enligt ICF genomfördes under året av sjuksköterska, 
sjukgymnast och MAS. Målet med granskningar är att säkerställa dokumentationen, finna 
förbättringsområden samt kvalitetsutveckling. Syftet är att tillförsäkra patienten en god vård. 

Tillvägagångssätt och struktur för granskningen utfördes utifrån granskningsmall och enligt 
valda kriterier. Urval av journaler genomfördes i alfabetisk ordning. Dokumentation av de sex 
senaste hälsoärenden i journalen granskades. Anteckningar utförda av sjuksköterska, 
arbetsterapeut och sjukgymnast granskades. 

Det framkom både goda exempel och förbättringsområden vid granskningen. 
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Sammanfattning på goda exempel som framkom var en bättre och tydligare löpande text till 
valda KVÅ:er (KVÅ=klassifikation av vårdåtgärder). I samtliga journaler som granskades var 
ärenden korrekt namande och kontaktuppgifter till närstående var dokumenterade. 

Som förbättringsområde framkom  behov av tydligare dokumentation vid extern kontakt, 
kompletteringar av kontaktuppgifter och dokumenterat samtycke kan bli mer korrekt ifyllt. 

Under 2020 har ingen granskning av journalföring för patienter inskrivna i mobilt 
närsjukvårdsteam genomförts då ingen varit inskriven i teamet under 2020. 

Granskning av antal upprättade medicinska vårdplaner 
I oktober 2020 genomfördes den årliga punktmätning av hur stor andel av patienterna med 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser som hade en dokumenterad medicinsk vårdplan 
upprättad. 

Vid tidpunkten för mätningen 2020 (12 oktober) var 246 personer inskrivna i kommunal 
Hälso-och sjukvård. Av dessa hade 130 patienter en medicinsk vårdplan upprättad. 

Analys 
Ett fortsatt arbete med stöd, struktur och tips av dokumentation behövs även fortsättningsvis. 
Det är en förutsättning för en god och säker dokumentation. Det kommer att behövas 
ytterligare tid och resurser  för att ge fortsatt och bibehållen kunskap om dokumentation. 

Dokumentationsgruppen är delaktiga vid journalgranskning, är ett viktigt stöd vid 
dokumentation och utbildning för legitimerad personal. Vägledande dokument och guider för 
dokumentation enligt ICF revideras.  Det finns ett fortsatt behov av stöd från 
dokumentationsgruppen. 

Statistik som rapporteras till socialstyrelsen varje månad har ställt ökade krav på 
dokumentation och uppdatering av kod-system i verksamhetssystemet (Magna Cura). Denna 
uppgift innebar delvis ett nytt arbetssätt som tagit tid och resurser, en anledning till detta är 
att nuvarande verksamhetssystem inte är anpassat/möjligt till vidare utveckling. 

Det har under året arbetats med att öka antalet patienter med en upprättad medicinsk 
vårdplan. Mätning visar att antalet har fördubblats, en väsentlig förbättring men är 
fortfarande ett förbättringsområde.  

3.5 Läkemedelshantering 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmäna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i 
hälso- och sjukvården ska tillämpas på verksamhet som omfattas av: Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:30), Tandvårdslagen (SFS 1985:125), Vaccinationsverksamhet. Det är 
Socialstyrelsen som skriver föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför tillsyn utifrån Socialstyrelsens föreskrifter 
samt övervakar hur läkemedel används i vården. 

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

Det finns framtagna riktlinjer och rutiner för hantering av läkemedel, både gemensamma 
inom VG-region, Vårdsamverkan Skaraborg, för Skaraborgs kommuner och lokala för 
kommunens hälso- och sjukvård. De gäller till exempel beställning av läkemedel, hantering 
av läkemedel, kontroller av läkemedel, signeringslistor för kontroll av läkemedel och för 
kontroll inför återlämnande av kasserade läkemedel till apotek. 

Hantering av läkemedel och transporter av läkemedel regleras genom avtal. 

3.6 Vaccination 

Det finns rekommendationer av Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet i Västra Götaland 
om vaccinationer och vilka riskgrupper som bör erbjudas vaccination. 

Syftet med vaccinationsstrategin är att skydda grupper med ökad risk för allvarlig 
influensasjukdom och svåra följdsjukdomar som till exempel lunginflammation. 
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Alla patienter med kommunal hälso- och sjukvård får information om och erbjuds vaccination 
mot influensa. De flesta patienterna tillhör riskgruppen som rekommenderas 
influensavaccination. Vaccination är det bästs skyddet mot influensasjukdom. 

2020 vaccinerades 210 patienter med Vaxigrip, mot säsongsinfluensa (2019 var antalet 
detsamma). 

För patienter på särskilt boende vaccinerades patienterna av kommunens sjuksköterska i 
samband med rond. 

Vid ordinärt boende erbjuds patienter med svårighet att ta sig till vårdcentral få vaccination i 
hemmet. Vaccinationen gavs av kommunens sjuksköterskor. 

I samband med årets influensavaccination erbjöds patienter pneumokockvaccination. 

Personal som arbetar nära personer som löper stor risk att bli allvarligt sjuk av influensan 
erbjöds kostnadsfri influensavaccination. 

3.7 Fallprevention 

Definition av fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, 
oavsett om skada inträffar eller inte. 

Evidens finns för att fallprevention ger effekt i äldreomsorgen. 

Generella multifaktoriella åtgärder är basen för att skapa en patiensäker miljö men också att 
individanpassa insatserna efter den enskilda patientens behov. För fallförebyggande 
åtgärder behövs både teambaserat, multiprofessionellt och individanpassad fallprevention 
med utgångspunkt från personens behov. 

Ett bra sätt att förebygga fall för äldre är med fysisk träning. Det minskar risken för såväl fall 
som för fraktur. Andra viktiga förebyggande faktorer för fall är omgivningsanpassning, 
behandling av benskörhet, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar. 

Rehabenhetens sjukgymnaster och arbetsterapeuter ger information och utbildning i 
fallförebyggande insatser. 

Vid SÄBO-enheterna genomförs regelbundet teamträffar där fler professioner deltar. De olika 
yrkesgrupperna har en gemensam strävan av att förebygga fall. 

Analys 
Teamträffar med fler yrkeskategorier är en viktig del för att förebygga fall och risk för fall. Att 
tillsammans tänka och arbeta preventivt för varje enskild patient är viktigt för patientens 
säkerhet. Att som personal ha kompetens och kunskap ger goda förutsättningar till att tänka 
förebyggande utifrån sina egna och sina kollegors kunskaper och professioner. 

För personal inom verksamheterna finns det möjlighet till instruktion och utbildning i 
hantering av hjälpmedel. Det är viktigt att de olika hjälpmedel som finns för att förebygga fall 
används rätt och säkert utifrån instruktion/ordination. 
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4 Samverkan för att förebygga vårdskador 

Anvisning 
 

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

En del av patientsäkerhetsarbetet handlar om hur vårdgivaren/social- och 
omvårdnadsnämndens/kommunen samverkar med andra vårdgivare. Samverkan regleras i 
diverse samverkansdokument. 

• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och 
sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland. 
 

• Samordnad vårdplanering, rutin vid samordnad vårdplanering. 
 

• Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än 
ordinärt boende . 
 

• Vägledning Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 
Västra Götaland. 
 

• Genomförandet av medicinska vårdplaner kan förbättras. 

Genom samverkan närvård i Västra Gätalandregionen och kommunerna i Skaraborg har det 
arbetats fram både en struktur för samverkan liksom ett antal stödjande och styrande 
dokument i samma syfte. 

Samverkansriktlinjer har arbetats fram för att stödja processen gällande trygg och effektiv 
hemgång. 

Vårdskador kan också förebyggas genom att arbeta strukturerat med avvikelsehantering. 
Förvaltningen hanterar interna och externa avvikelser. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter SFS 
2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt 
Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet och en 
del i det är att rapportera risker för vårdskador och händelser som medfört eller kunnat 
medföra en vårdskada. För att arbeta systematiskt med rapportering av händelser och 
avvikelsehanteringen registreras de i avvikelsemodul i Magna Cura. 

Interna avvikelser hanteras framförallt på enhetsnivå, och utreds i det team/arbetsgrupp 
händelsen inträffat. Den kan också hanteras över enhetsgränser beroende på vem/vilka som 
varit involverade. En intern avvikelse avslutas efter att planerade åtgärder har följts upp. 

Är det allvarliga händelser rapporteras det skyndsamt även till MAS, som genomför en 
händelseanalys och utreder samt gör en Lex Maria anmälan då det är aktuellt. Vård- och 
omsorgsnämnden informeras vid en Lex Maria anmälan. 

Utsedda kontaktpersoner finns hos varje vårdgivare. 

Externa avvikelser hanteras enligt en framtagen rutin i Vårdsamverkan Skaraborg mellan 
huvudmän eller annan utförare av vården. Framför allt hanteras avvikelser mellan sjukhuset, 
vårdcentral och kommun, men också avvikelser till färdtjänst, ambulansverksamheten och 
tandvård förekommer. 

Avvikelserna redovisas kontinuerligt i olika samverkansgrupper. De sammanställs och 
analyseras och trender som framkommer prioriteras arbeta med. 
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4.1 Samverkan med regionen 

Samverkan finns mellan regionen och kommunen. 

Inom vårdsamverkan Skaraborg finns flertalet samverkansgrupper. 

Vårdsamverkans syfte är att stärka samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och den 
kommunala vård- och omsorgen för att tillförsäkra vårdtagaren en god och säker vård. 

Ett av områdena är patientsäkerhet, med samverkan och samarbete kríng 
avvikelsehantering. 

Ett annat område är Mobil Närvård: 

• Mobilt närsjukvårdsteam 

• Mobilt palliativt team 

• Mobil hemsjukvårdsläkare 

Mobil Närsjukvård 

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt utsatt grupp. Målgrupp för 
mobil närvård är multisjuka äldre i ordinärt boende, som är inskrivna i kommunal hälso- och 
sjukvård. Syftet med mobila team är att öka tryggheten och självständigheten för patienten, 
samt förebygga återkommande sjukhusinläggningar. 

Det mobila närsjukvårdsteamet södra Skaraborg består av läkare och sjuksköterskor från 
länssjukvården. Teamet utgår från SkaS och har som geografiskt område Skövde, Falköping 
och Tidaholm. Under 2020 hade Tidaholm ingen patient inskriven i teamet. 

Det palliativa teamet fungerar som en länk mellan vården på sjukhuset och vården i 
hemmet eller i annat boende. Teamet är för patienter med en allvarlig sjukdom som inte 
längre är möjlig att bota. Det är ett nära samarbete med kommunens hemsjukvård och 
hemtjänst. 

Mobil hemsjukvårdsläkare har sin organisatoriska hemvist i primärvården. Patienter som är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård erbjuds detta. 

Analys: Målet är att  uppnå en god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser. 
Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt utsatt grupp, ofta med 
insatser från fler än en huvudman. För dessa personer är det extra viktigt att samordningen 
mellan vårdgivare fungerar samt att någon tar ett helhetsansvar så att individen inte faller 
mellan stolarna. För att nå dit är samarbete och samverkan viktig och det finns idag 
uppföljande träffar med de olika teamen som ger goda förutsättningar för att uppnå 
gemensamma mål och god vård. 

Oplanerade akuta transporter 

Definition av oplanerad transport är: att i anslutning till en akut händelse beslutas att 
patienten behöver åka till sjukhusets akutmottagning. 

Syftet med mätningen oplanerade akuta transporter är att få ett underlag för analys i varje 
separat kommun liksom på Skaraborgsnivå. Underlaget används för analys av de 
oplanerade transporterna som sker från den kommunala verksamheten. 

Målet med mätningen är att patienten vårdas på rätt vårdnivå. 

Mätning genomförs en gång/år av sjuksköterskor i kommunen. Mätperiod är 8 veckor och 
omfattar personer inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Mätningen har genomförts 
sedan 2011 och sedan 2014 ingår alla Skaraborgs kommuner i mätningen. 

De vanligaste orsakerna till akut oplanerad transport i kommunen är: 

• Hjärta- kärlfunktion och andningsfunktion 

• Strokemisstanke/neurologiska symtom 

• Frakturmisstanke 
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• Försämrat allmäntillstånd 

• Infektion 

Vid mätning 2020 var det i Skaraborg 585  patienter från kommunerna med oplanerad 
transport till sjukhus.  

I Tidaholm var det under denna mätperiod 16 oplanerade transporter till sjukhus. 

Samarbete mellan olika professioner, läkarkontakt, team (mobila team) samt upprättade 
medicinska vårdplaner är till god hjälp och stöd vid ställningstagande och bedömning om 
akut oplanerad transport till sjukhus. 

Antalet oplanerade akuta transporter 

  2020 2019 2018 

Antalet transporter 
totalt 

585 632 359 (10 kommuner) 

Antalet vårddagar 2261 2251 1926 vårddagar (10 
kommuner) 

Antalet kommuner 15 15 10 av 15 

Antal akut oplanerade 
transporter Tidaholm 

16 34 35 

Särskilt tandvårdsstöd 

Särskilt tandvårdstöd kan ges till personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till 
samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis vara personer med 
stort behov av omvårdnad (och/eller personer med vissa sjukdomar eller 
funktionsnedsättning). 

Folktandvården ansvarar för uppsökande verksamhet, fri munhälsobedömning för personer 
som tackat ja till detta och för årlig utbildning om allmän munhälsovård till kommunens 
vårdpersonal. 

Kommunen ska samverka för att den uppsökande verksamheten ska fungera. 

Antal personer 2020 med utfärdade tandvårdsintyg var 270 stycken (2019 var det 234 
utfärdade intyg). 

Antal intyg 270 är fördelat på:  Äldreboende 134 intyg och LSS/Enskilt boende 136 intyg. 

Antal utförda munhälsobedömningar är totalt 140 stycken. 

Fördelat på: Äldreboende 116 bedömningar och LSS/Enskilt boende 24 bedömningar. 

Antal deltagare vid utbildningar till vård- och omsorgspersonal som utförts av 
tandvårdsenheten under 2020 är 10, med total utbildningstid 2 timmar. 

Avvikelser till kommunen under 2020 är 10 stycken. Det är avvikelser som kommunen har 
åtgärdat. De gäller personer som var registrerade för att tacka JA till årlig 
munhälsobedömning och sedan ångrat val till att inte vilja ha denna bedömning, eller ej varit 
anträffbara vid besöket, haft felregistrerad adress. 

4.2 Samverkan Närhälsan 

Samverkan med Närhälsan och kommunen regleras av Hälso- och sjukvårdsavtal och 
tillhörande underavtal. 

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna har ett ramavtal för läkarinsatser som 
utförs inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Vårdcentral Närhälsan Tidaholm har ansvaret för läkarinsatser för kommunens patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård. 
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Omvårdnadsavdelningen har tillsammans med Närhälsan upprättat samverkansavtal för att 
säkerställa läkarmedverkan. 

Samverkansträffar hålls regelbundet, fyra tillfällen/år. 

Närhälsan Tidaholm har haft vissa svårigheter att leva upp till överenskommelsen i gällande 
avtal på grund av läkarbrist, vilket bl.a. inneburit uteblivna ronder, ändrade rondtider, och 
mindre antal timmar för rond. 

Planerade ronder har delvis uförts digitalt och via telefon, på grund av pågående pandemi 
covid-19. 

  

Analys: Det är en väl fungerande samverkan med Närhälsan Tidaholm med regelbundna 
samverkansträffar. 

Hemsjukvårdsläkare från Närhälsan Tidaholm fungerar bra. Närheten till hemsjukvårdsläkare 
ger goda förutsättningar för sjuksköterskorna att ex. planera inför rond med hembesök, 
medicinska vårdplaner och uppföljningar. 

Under pågående pandemi covid-19 har det varit vissa svårigheter att utföra och planera och 
genomföra hembesök, undersökningar medicinska vårdplaner i samma utsträckning som 
tidigare. Alternativa arbetssätt och lösningar har fått användas för att ge en god medicinsk 
vård och behandling. 

Det finns ett gemensamt ansvar för att förbättra och planera upprättandet av medicinsk 
vårdplan och det har blivit förbättring och ökat antal utförda planer under 2020. 

Vid ändrade och inställda rondtider kan det vara svårt för sjuksköterskan att planera för 
upprättande av medicinsk vårdplan och det innebär också att vid nästkommande rond finns 
ett ökat behov av läkarinsatser, bedömningar, behandlingar  som inte utfördes vid det 
inställda rondtillfället. 

4.3 Samverkan med patienter och närstående 

Samverkan med patienter och närstående är betydelsefullt för att de ska känna trygghet och 
delaktighet i vården. 

Vid de tillfällen det framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska eller 
enhetschef  tagit kontakt via telefon och möjlighet till uppföljande telefonkontakt och/eller 
uppföljande möte har erbjudits och genomförts. 

Frågor som inkommit via telefon, brev och besök gällande patientsäkerhet har återkopplats. 

Vid arbetet med kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD ges möjlighet till delaktighet för 
den enskilde och eventuellt närstående. 

Vid upprättande av medicinsk vårdplan är målsättningen delaktighet för den enskilde och 
närstående. 

Vid samordnad individuell vårdplanering (SIP) ska samverkan ske tillsammans med den 
enskilde och eventuellt närstående utifrån den enskildes mål och behov av att planera 
framtida vård och behandling. 
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5 Systematiskt förbättringsarbete 

Anvisning 
 

Enligt socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ska verksamheten fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan 
verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. Det systematiska förbättringsarbetet handlar 
om att kunna beskriva processer, aktiviteter, rutiner, samverkan, riskanalyser, 
egenkontroll, avvikelser och åtgärder som förbättrar verksamhetens processer och rutiner. 

För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra den kommunala hälso- och sjukvården krävs ett 
fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. I förbättringsarbetet ingår att arbeta 
förebyggande med åtgärder såsom riskanalyser för att kunna förhindra vårdskador och andra 
avvikelser. Att egenkontroller genomförs för att kontrollera patientsäkerheten. Om den 
kommunala hälso- och sjukvården inte når upp till de krav och mål som finns i föreskrifter 
och lagar föreligger en avvikelse som ska åtgärdas, dels ska processer och rutiner ses över 
så att det inträffade inte händer igen. Därigenom uppnås en systematik och fortlöpande 
utveckling av patientsäkerheten. 

5.1 Riskanalyser 

Anvisning 
 

Beskriv hur verksamheten arbetat med att identifiera händelser som skulle kunna inträffa 
och som gör att enhetera inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra 
föreskrifter. Att göra riskanalyser innebär att uppskatta sannorlikheten för att en händelse 
skulle kunna inträffa samt beskriva vilka negativa konsekvenser som skulle kunna inträffa. 

Riskanalys används för att identifiera risker i verksamheten. Syftet med en riskanalys är att 
finna orsaker till risker och att eliminera, reducera eller hålla dessa under kontroll. Att arbeta 
med att göra riskanalyser innebär ett proaktivt förhållningssätt (innan något har inträffat) och 
en beredskap för att minimera oönskade händelser i verksamheten. 

Riskanalys används också för att gemensamt i vårdsamverkan analysera händelser som 
rapporterats som avvikelse. 

5.2 Egenkontroll 

Anvisning 
 

Egenkontroll handlar om att systematiskt följa upp och utvärdera verksamhetens resultat. 
Beskriva hur verksamheten arbetar för att kontrollera att enheterna bedrivs enligt de 
processer och rutiner som finns framtagna i verksamheten och i ledningssystemet. 
Egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra 
verksamhetens kvalitet. 

Egenkontroll/granskning/mätning för ökad patientsäkerhet som har genomförts: 

• Granskningar av utförda registreringar i kvalitetsregister:  Senior Alert, Svenska 
Palliativregistret och BPSD registret. 

• Mätning av antal oplanerade akuta transporter 

• Mätning av antal patienter inskrivna i hemsjukvård med läkemedelsövertag 

• Mätning av antal medicinska vårdplaner 
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• Granskning av vårdplaneringar via SAMSA 

• Sammanställning av avvikelserapportering internt 

• Sammanställning av avvikelsrapportering i samverkan med VG-region 

• Uppföljning av patientnämndsärenden 

• Sammanställning av antal utbildningstillfällen och deltagare i grundläggande 
läkemedelshantering inför delegering 

• Sammanställning av antal som genomförd webbutbildning allmän palliativ omvårdnad 

• Uppföljning och fortsatt planering för webbutbildning i läkemedelshantering inför 
delegering 

• Mätning antal korrekta läkemedelsordinationer vid utskrivning från sjukhus 

• Granskning av dokumentation 

• Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 

• Kvalitetsgranskning av spol- och diskdesinfektorer 

  

Mätning  "Mål och Mått" genomfördes under 2 veckor i oktober 2020. Samtliga kommuner i 
Skaraborg deltog i mätningen som redovisas både kommunvis och på Skaraborgsnivå. Mål 
med "Mål och Mått" är en vård och omsorg med hög kvalitet och bra resursanvändning. 

Mätning genomförs med fokus på "Trygg och säker vårdövergång". 

Mätningen har fokus på olika mätområden. 

En del i mätningen var punktmätning av antal medicinska vårdplaner som var genomförda i 
Skaraborgs kommuner 12/10 2020.  Vid dagen för mätning var antal patienter i Tidaholm 
med kommunal hälso- och sjukvård 245 personer (av dessa var 43 personer inom LSS och 
socialpsykiatri) 

Antal patienter med upprättad medicinsk vårdplan var 138 personer (antalet för 2019 var 
126). 

(Patienter tillhörande LSS och socialpsykiatri har inte medicinsk vårdplan). 
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Mätning andel korrekta läkemedelslistor hos personer som tas emot av sjuksköterska i 
kommunen efter vårdperiod på sjukhus genomfördes under oktober 2020. Måltalet för 
korrekta läkemedelslistor vid utskrivning är 100 % (mål framtaget i Vårdsamverkan 
Skaraborg). 

Tidaholm hade under den första mätperioden (två veckor) 12 patienter som skrivits ut från 
sjukhus, samtliga hade läkemedelslista med sig, varav två var felaktiga och/eller 
ofullständiga. 

Under den andra mätperioden  (2 veckor) i oktober 2020  blev sju patienter (föregående år 
sex patienter) utskrivna från sjukhus till Tidaholms kommun och av dessa var det fem 
patienter (samma antal 2019) som vid utskrivningsdag hade en läkemedelslista med sig. 
Antalet felaktiga eller ofullständiga läkemedelslistor var sex (föregående år fem) och av de 
som hade en läkemedelslista med sig var fyra (föregående år tre) felaktiga eller 
ofullständiga. 

Andel patienter för samtliga kommuner i Skaraborg som hade en korrekt läkemedelslista 
efter vårdperiod på sjukhuset var 69 %  (2019 var det 67 %). 

 

När patient kommer hem från sjukhus utan korrekt läkemedelslista görs enligt rutin avvikelse 
till berörd enhet. Det följs upp, analyseras internt och externt i samverkan, avvikelsegrupp för 
avvikelser samt patientsäkerhetsgrupp där representanter från kommuner och VGR ingår. 
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Kvalitetsgranskning  av läkemedelshantering 
Extern apoteksgranskning genomfördes april och november 2019. Under 2020 var det 
planerat för granskning men med anledning av pandemins restriktioner blev den framflyttad 
till 2021.  Avtal för extern granskning är förlängt och gäller för kommande granskning. 

 
En apoteksgranskning innebär bl.a. att befintliga riktlinjer, rutiner, generell 
ordinationshandling granskas av apotekaren. Det kontrolleras att det finns dokument med 
namngivna ansvariga sjuksköterskor för kontroll av narkotiska läkemedel, aktuella 
signeringslistor för signering av givna läkemedel och läkemedelskontroller. Det kontrolleras 
att dokument och listor är korrekt ifyllda och signerade. Efter samtalet görs granskning i 
slumpvis utvalda medicinskåp hos patienter och i läkemedelsförråd/skåp på enheterna där 
läkemedlen förvaras. Ordinationsunderlag och olika listor med signeringar granskas. Det kan 
vara signeringslistor för ordinerade och givna läkemedel och läkemedel med 
vidbehovsordination. Några av kontrollerna som utförs är om det finns en korrekt 
läkemedelslista tillsammans med läkemedlen i medicinskåpet inne hos patienten, 
läkemedlens beredningsrum kontrolleras, hur är förvaringen av läkemedlen, finns kylskåp för 
förvaring, kontrolleras temperaturen, följs de kontrollerande rutinerna och  hur är 
dokumentation av kontroller och signeringar på kontroller som ska genomföras. 

Föregående års åtgärdsplan och förbättringsförslag följs upp vid nästkommande granskning. 

  

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen i kommunalt akutläkemedelsförråd 
(KAF) 

Enligt gällande föreskrift (HSLF-FS 2017:37) ska hanteringen av läkemedel systematiskt 
följas upp genom regelbunden extern kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen av 
läkemedel i kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) genomförs dels med hjälp av en 
webbaserad enkät, dels genom att MAS utför egenkontroll med hjälp av en standardiserad 
checklista. Enkäten och checklistan tas fram och fastställs av "Samverkansgrupp läkemedel: 



 

 

21 

Region-Kommun". 

Områden som lyfts fram är temperaturkontroll för förvaring av läkemedel, hantering och 
kontroll av narkotikaklassade läkemedel, kassation av läkemedel, ordinationsunderlag från 
ordinatören. 

  

Analys:  

Ett fortsatt arbete med egenkontroller i form av granskningar och mätningar är en viktig del 
för att kvalitetsgranska och utvärdera hanteringen av läkemedel. Granskning visar vad som 
fungerar bra, vad som behöver förbättras och utvecklingsområden. Syftet är att ge patienten 
god vård, analysera och förbättra vårt eget patientsäkerhetsarbete. 

I socialstyrelsen (HSLF-FS 2017:37) står det om extern granskare av läkemedel. Det uppnås 
genom apotekets kvalitetsgranskning (som ej utförsts 2020) och av Regionens kontroll av 
Kommunala akutläkemedelsförråd (KAF). 

Kvalitetssäkring av desinfektorer 

Det genomförs årligen kontroll och kvalitetssäkring av kommunens desinfektorer. I avtalet för 
extern kvalitetsgranskning ingår också uppgradering av maskiner, dokumentation och 
personalinformation samt förebyggande underhåll av maskinerna. 

Kvalitetssäkringen 2020 omfattade 23 maskiner som har kvalitetssäkrats enligt konceptet 
”Höggradigt rent”, som innebär att funktionerna i maskinens program uppfylls. 22 maskiner 
godkändes, vissa efter mindre reparationer och justeringar. En maskin används i nuläget inte 
(avd 2 Lindängen). 

Kommentar från granskaren för genomförd granskning 2020: 

• Resultatet har redovisats med protokoll och finns också vid varje maskin 

• Kvalité och maskinstatus på alla desinfektorerna är nu bra och går rätt i 
programcykeln 

• Sköljrummens hygienstatus är mycket god och maskinerna välskötta och föredömligt 
använda i hela kommunen vilket har stor betydelse för vårdtagare och personal 

• Personalen är informerad skriftligen beträffande egenkontrollens utförande 

• En mycket positiv attityd till kvalitetssäkring bland personalen 

• Egenkontrollerna på vårdavdelningarna fungerar bra, kontrollarbetet är gjort på bästa 
sätt. Dokumentationen har missats någon gång som åtgärdats muntligen för 
tillgänglig personal. 

Medicintekniska produkter  

Medicintekniska produkter är både hjälpmedel och riskområden inom vård och omsorg. 

I den kommunala verksamheten används flertalet medicintekniska produkter av olika typer. 
Till exempel överlyttningshjälpmedel, rullatorer, tryckavlastande dynor och madrasser, 
personliftar, duschstolar, saturationsmätare och bladderscan. 

Vissa förskrivs enskilt och andra utgör grundutrustning. 

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

Kontroll av hjälpmedel utförs enligt rekommendation i hjälpmedelshandboken och/eller 
tillverkares instruktioner. 

Ockulär kontroll utförs inför varje användande av den som använder hjälpmedlet eller den 
medicintekniska produkten. Om fel upptäcks ska det rapporteras och åtgärdas. 

I samverkan med medicintekniska enheten vid SkaS Skövde genomförs årligen kontroll och 
service av blodtrycksmanschetter. 
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Nationella kvalitetsregister 

I Sverige finns flera nationella kvalitetsregister med personbundna uppgifter inom specifika 
områden i hälso- och sjukvården. De används bland annat för förbättringsarbete och 
uppföljning samt för forskning. 

Svenska Palliativregistret 

Svenska Palliativregistret är till för alla som vårdar människor i livets slut. Sista veckan i livet 
beskrivs genom att personalen som vårdat den avlidne besvarar ett trettiotal frågor. Syftet 
med registret är att förbättra vården i livets slutskede genom att på patientnivå mäta hur 
enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets slutskede. Målet är att den som 
avlider i en av sjukvården förväntad död skall känna trygghet, med god vård och omsorg 
oavsett diagnos. 

Svenska Palliativregistret 2020 2019 

Antalet avlidna inom kommunens 
hälso- och sjukvård 

63 52 

Antal registreringar i pallitiva registret för avlidna inom kommunens Hälso- och sjukvård under 2020 

 

Ovan ses resultat för palliativ vård i livets slut. 

Spindeldiagrammet visar vilka indikatorer som registreras i registret. 

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

Målet är fortsatt målinriktat arbete med registrering och tydliggöra vad som åsyftas med 
frågorna vid registrering inom valda områden. Det är angeläget att fortsätta arbeta med 
samtliga områden. Information, utbildning, en god dialog om vad som menas med respektive 
parameter behövs inför registrering. 

Genom användandet av registret stöds ett kontinuerligt förbättringsarbete. 
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Senior Alert 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som i första hand vänder sig till äldre personer. 
Övergripande mål med Senior Alert är att förebygga skador och främja hälsa hos äldre 
personer. Riskbedömningar, planerade och vidtagna åtgärder, fall, undernäring, trycksår och 
munhälsa registreras. 

Vårdprevention innebär att skador i vården ska undvikas och att alla patienter ska kunna 
garanteras en säker och lika vård. För att uppnå detta behövs ett förebyggande arbetssätt 
som är präglat av struktur, systematik och med synliggjorda resultat. I den processen ingår 
att göra riskbedömningar och att sätta in åtgärder. 

Vid implementering av Senior Alert var målet att 90 % av alla äldre på särskilt boende ska ha 
riskbedömning i Senior Alert. I Tidaholms kommun har det målet för 2020 delvis uppnåtts 
(beroende av olika antal registreringar/enhet).  

Antalet riskbedömningar  med risk var 234 stycken (= 89 %) 

Senior Alert 2020 2019 

Antal riskbedömningar med risk 234 av 263 = 89 % 345 av 395 = 87 % 

Antal åtgärdsplaner vid risk 221 av 234 = 94% 293 av 345 = 85 % 

Utförda åtgärder med risk 140 av 209 = 67 % 243 av 311 = 78 % 

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

BPSD 

Syftet med registret för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) är att 
kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt 
omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. I registret sker kartläggningar 
av frekvens och allvarlighetsgrad av symtom, aktuella läkemedelsbehandlingar, checklista för 
tänkbara orsaker gällande basala omvårdnadsåtgärder. Utifrån detta skapas aktuella 
omvårdnadsåtgärder som tillförs personens omvårdnadsplan/genomförandeplanen och 
individuella plan. 

Genom att arbeta aktivt med BPSD-registret ökar livskvalitén för personer med 
demenssjukdom. Vårdtyngden tydliggörs vilket bidrar till en fortsatt verksamhetsutveckling. 
En av fördelarna att arbeta med registret är att personal får en tydligare, mer genomtänkt 
struktur att arbeta efter. 

För att lyckas med personcentrerad och individanpassad omvårdnad behövs kunskap, både 
om demenssjukdomar och om personen som vårdas. 

BPSD 2020 2019 

Antal registreringar 58 78 

Antal personer som registrerats under 2020 är 58. 

(År 2019 var antalet 48). 

 

Kvalitetsgranskningar 

Hälso- och sjukvården kvalitetsgranskas av MAS genom exempelvis granskningar, 
kvalitetsuppföljningar, nationella mätningar och medverkan i nationella kvalitetsregister. 

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

MAS har också ansvar för att samverkan och samordning med andra vårdgivare inom och 
utanför den egna verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
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Läkemedelshantering är en omfattande del i kommunens hälso- och sjukvård. 
Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd och läkemedelshantering är en del i att säkerställa 
den kommunala hälso- och sjukvården. 

5.3 Klagomål och synpunkter gällande kommunal hälso- och sjukvård 

Anvisning 
 

Beskriv hur verksamheten arbetat med att ta emot synpunkter och klagomål utifrån 
patienter, anhöriga, personal, andra vårdgivare och myndigheter. 

Inkomna klagomål och synpunkter som inkommit har återkopplats till berörda personer och 
myndigheter. De har inkommit som meddelande i mail, eller kommunens blankett för 
klagomål och synpunkter, eller av personal i verksamheten. Klagomål/synpunkter har också 
inkommit av anhöriga genom telefonkontakt med MAS och från Patientnämnden som 
resulterat i utredning som återkopplats och besvarats. 

Inkomna synpunkter och klagomål övergripande 

Anvisning 
 

Sammanställ de kalgomål och synpunkter som inkommit på kommunens hälso- och 
sjukvård under året. 

 

Klagomål Antal Åtgärder 

Antal inkomna klagomål 5 Utredning av klagomål, återkoppling till berörd person 
och/eller instans/myndighet. 

5.4 Rapporteringsskyldighet 

Anvisning 
 

Beskriv de brister som framkommit i samband med utredningar gällande avvikelser, risker 
för missförhållanden och missförhållanden (Lex Maria). Målet med avvikelsehanteringen är 
att alla avvikelser ska rapporteras. Fel och brister ska identifieras och de risker som kan 
medföra skada för patienten ska förebyggas. 

All hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att rapportera vårdskador samt händelser 
som kunnat medföra vårdskador enligt patientsäkerhetslagen (PSL). En avvikande händelse 
är allt som inte stämmer med normalt eller förväntat förlopp. Genom att rapportera händelser 
kan fel och brister identifieras samtidigt som risker som kan medföra skada för patienten ska 
förebyggas. 

En avvikelse görs exempelvis när vårdtagare faller, får fel läkemedel, blir utan läkemedel, blir 
utan träning- eller omvårdnadsinsats. Det kan också handla om brist i bemötande, sekretess, 
dokumentation, information. Inom dessa områden finns troligtvis ett stort mörkartal. 

Avvikelser i Magnacura 

Andelen avvikelser i Magnacura 2020 2019 

Fall 451 562 

Läkemedelsavvikelser 357 235 

Utebliven rehabilitering/träning 4 2 
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Andelen avvikelser i Magnacura 2020 2019 

Medicinteknisk utrustning 4 5 

Avvikelser: "Brist i informationsöverföring sammanställs, analyseras, kategoriseras och redovisas kommunvis och på 
Skaraborgsnivå av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och i Vårdsamverkan Skaraborg, 

Analys av avvikelser under 2020 visar att antalet rapporterade avvikelser gällande fall och 
läkemedel har ökat jämfört mot 2020. Preventiva insatser är viktiga för att förebygga fall. Det 
är viktigt att så långt det är möjligt ha gjort de förebyggande insatser som är möjligt för 
patienten, med exempelvis teamsamverkan. 

Säker läkemedelshantering arbetas det kontinuerligt med och under året har 
utbildningsmaterial inför delegering reviderats. Utbildning/kompetens, kvalitetsgranskningar 
och kontroller är förutsättning för en god och säker läkemedelshantering. Avvikelser kring 
läkemedelshantering består främst av ej givna doser, riktlinjer och rutiner som ej följts. 

Varje persons egna ansvar är grundläggande för att förhålla sig till och arbeta enligt de 
styrdokument som är upprättade för verksamheten. 

Några av de negativa händelser/avvikelser har varit föremål för gemensam 
utredning/uppföljning i arbetsgruppen och i samverkan. 

Lex Maria 

Anvisning 
 

Beskriv de utredningar som gjorts och som har hanterats som en lex Maria. 

 

Antalet anmäningar till IVO 

0 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- 
och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Vårdgivaren har skyldighet att utreda och anmäla händelser där någon har drabbats av eller 
utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada till följd av brister i säkerheten 
(Patientsäkerhetslag 201:659). 

Under 2020 har ingen Lex Maria rapporterats till IVO. 

5.5 Sammanställning och analys 

Anvisning 
 

Gör en analys utifrån vilka trender och brister som framkommit på patientsäkerhetsarbetet 
utifrån genomförda riskanalyser, egenkontroller och utredningar om avvikelser 

Avvikelser 

Under 2020  var det totala antalet avvikelser gällande fall 892. År 2019 var det totala antalet 
fall 562 År 2018 var antalet 644. 

För att förebygga fall görs för patienten en rad viktiga insatser. Några exempel är 
läkemedelsöversyn (genomförs av läkare och sjuksköterska). Boendemiljön ses över för att 
uppmärksamma om det finns möjlighet att förändra miljön runt patienten, exempel på detta 
är  mattor, trösklar, om personen har bra skor, halkskydd. Om personen har behov av 
sensorlarm finns det möjlighet, det kan vara till hjälp för att uppmärksamma och förebygga 
om person t.ex. har problem med balansen, förflyttar sej utan hjälp av stöd eller hjälpmedel. 
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En annan förebyggande insats kan vara extra tillsyn. 

Antalet läkemedelsavvikelser var 356,  en ökning mot föregående år med 235 stycken. 
Avvikelserna handlar främst om ej givna läkemedelsdoser. För den enskilde patienten 
innebär varje utebliven dos att hen inte får sin ordinerade behandling som kan ge allvarliga 
konsekvenser. 

Allvarligare händelser har utretts och resulterats i att någon delegering har avslutats. I 
samband med händelse kontaktades läkare, men ingen patient har behövs uppsöka sjukhus 
beroende på händelsen. 

Samverkan i avvikelserapportering 
Det har beslutats i Vårdsamverkans avvikelsegrupp att gemensamt också sammanställa och 
analysera antalet avvikelser kommunen fått till sig från Primärvård och slutenvård gällande 
sin verksamhet. Tidigare analyserade och sammanställdes enbart de avvikelser som 
skickades till annan vårdgivare. 

Tidaholm har under 2020 fått till sig 5 avvikelser från andra vårdgivare. 

De handlade exempelvis  om brist i bemötande och att rutin i SAMSA ej följts. 

Avvikelser i vårdsamverkan som är ställda till SkaS 

Under 2020 skickades 37 (föregående år 73) avvikelser för fortsatt utredning till SkaS. 

De vanligaste orsakerna till avvikelser handlar om brister i samverkan vid 
informationsöverföring, och läkemedel, med fel i ordinationshandling eller avsaknad av 
ordination  (Apodos). Det är färre antal under 2020 mot föregående år. Det finns ett mörkertal 
av ej rapporterade avvikelser på grund av arbetssituationen under pandemin med prioritering 
av arbetsuppgifter där detta är ett resultat av det. Vid dialog med sjuksköterskor framkommer 
att det är ungefärligt som föregående år med händelser kring detta. 

Avvikelser ställda till Närhälsans vårdcentral är 4 stycken. De handlade om läkaransvar och 
tillgänglighet. 

Anslutning till NPÖ (Nationell patientöversikt) som legitimerad personal har tillgång till från 
2018 underlättar och säkerställer möjlighet för information om patienter med från andra 
vårdgivare. 

  

Samverkan - läkarmedverkan 

Planerade rondtider med läkare som ändras och/eller uteblir gör det svårt för verksamheten 
och sjuksköterskan att planera, åtgärda och utvärdera sitt arbete och tillgodose patientens 
behov.  Det kan vara tid som är planerad för medicinsk vårdplan, uppföljning av tidigare 
ordination eller planerat/akut behov av läkarbesök. 

Samverkan kring läkarinsatser och rondtid med hemsjukvårdsläkare fungerar bra. 

Under 2020 har ronder till viss del varit digitala och viss del fysiska, beroende av pandemin. 

  

Ärenden - patientnämnden 

Under 2020 har det varit ett ärende från patientnämnden. 

  

Förbättringsområden  

Resultaten av 2020 års kvalitetsarbete visar att vi under rådande pandemi arbetat  med 
kvalitetsområden men inte i samma omfattning som föregående år. Vi behöver bli bättre på 
att tänka mer riskanalytiskt, för att ytterligare förbättra kvalitén, omvårdnaden och 
patientsäkerheten. 

Några områden som prioriterades arbeta med i patientsäkerhetsarbetet under 2020 har varit 
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statistik för utförda omvårdnadsåtgärder som rapporteras till socialstyrelsen, dokumentation 
enligt ICF, säker läkemedelshantering och ett fortsatt arbete med kvalitetsgranskningar, 
webbutbildning för omvårdnadspersonal inför delegering. 

Under pandemin har ytterligare utbildningar genomförts digitalt kring covid-19 om bland 
annat skyddsutrustning i olika faser, såsom vid grundläggande omvårdnad för personer utan 
symtom och för personer med misstanke om och med bekräftad covid-19. Digital 
utbildning/information samt webutbildning om basala hygienrutiner. Hygienutbildning har 
under 2020 genomförts digitalt till olika grupper, såsom omvårdnadspersonal, chefer och 
arbetsledare. Digitala möten har vid flertalet tillfällen genomförts i samverkan vid bekräftade 
covid-19 på avdelningar/enheter, där smittskydd, vårdhygien, Närhälsan, MAS, personal med 
olika ansvarsområden deltagit. 

Dessa områdens resultat finns att ta del av i denna berättelse, sammanfattningsvis har 
statistik till socialstyrelsen blivit utförligare och tydligare under året, dokumentation har 
granskats, läkemedelshantering granskats och webutbildning inför delegering är pågående. 

Områden som är fortsatt prioriterade att utveckla och förbättra: 

• Avvikelserapporteringen kan ytterligare förbättras med ett gemensamt 
avvikelsesystem för Vårdsamverkan (genomförs 2021) 

• Återkoppling av avvikelser vid enheterna kan förbättras 

• Fortsätt utveckling av utbildning i läkemedelshantering 

• Förbättra uppföljande utbildning inför ny och vid förnyande av delegering 

• Regelbunden läkemedelsöversyn av läkare och sjuksköterska 

• Utvärdera rutiner utifrån förbättringsförslag kring läkemedelshantering 

• Digitala signeringslistor 
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6 Övergripande mål och strategier 

Omvårdnadsförvaltningen övergripande mål och strategier är att varje patient ska 
känna sig trygg och säker i vården som utförs i kommunen. Varje medarbetare ska 
kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges. 
Kvalitén i verksamheten ska uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten 
enligt lagar, författningar samt riktlinjer och rutiner som är framtagna nationellt, 
regionalt och lokalt. Kvalitetsarbetets resultat ligger till grund för att förbättra i 
verksamheten. 

  

Nedanstående områden är prioriterade i patientsäkerhetsarbetet. 

• Förbättring och revidering av riktlinjer och rutiner, som är en ständigt pågående 
process. 

• Fortsatt kompetensutveckling med fokus på utbildning i exempelvis 
läkemdelshantering inför delegering, allmän palliativ utbildning, utbildningsträffar för 
ombud inom exempelvis hygien, inkontinens, BPSD. 

• Fortsatt utveckling av arbetet med kvalitetsregistren Senior Alert, Svenska 
palliativregistret och BPSD registret. 

• Fortsatt samverkan kring utförande/kvalité av medicinsk vårdplan. 

• Kvalitetssäkra att basala hygienrutiner är kända och efterföljs. 

• Kvalitetssäkra (ICF-) dokumentationen enligt Hälso- och sjukvårdslag och 
patientdatalag. 

• Läkemedelshantering 

• Samverkan 

• Att den nya lagen om utskrivning ska fungera bättre, med bättre planering, mer 
trygghet och säkerhet. 

  

Elektroniska signeringslistor 

Med digitala signeringslistor kan signering av utförd insats göras på till exempel en mobil 
enhet eller surfplatta. Genom användandet av digitala signeringslistor är det möjligt att mäta 
och minska ledtiderna för upptäckande av avvikelser vid exempelvis överlämnande av 
läkemedel och träning. Det finns olika val att göra i systemet, som exempel 
påminnelsefunktion när läkemedelsdos ej är given, olika former av statistik och uppgifter. 

Omvärldsanalys visar att det ökar patientsäkerheten kring de delegerade och ordinerade 
hälso- och sjukvårdsinsatserna och att det är tidsbesparande när det har kommit igång.  Det 
ger effektiviseringar för både sjuksköterskor och omvårdnadspersonal, minskad restid, 
moderna verktyg som exempelvis digitalt ger tillgång till ex läkemedelsordinationer och 
hantering av signeringslistor. 

Flertalet kommuner i Skaraborg har infört digitala signeringslistor som resulterat i ökad 
patientsäkerhet genom säkrare läkemedelshantering och färre avvikelser kring ej givna 
läkemedel och ej utförda träningar. Digitala signeringslistor ger också en minskad 
pappershantering då digitala signering görs digitalt. 

Välfärdsteknologi 

Genom utveckling av digitalisering kan man öka tryggheten för patienter samtidigt som 
verksamheten utvecklas. Att initialt identifiera vilka lösningar och system som finns att tillgå, 
som kan vara lämpliga förbättringsområden för verksamheten,  patienter och personal är en 
del i processen. 

Analys 

Min bedömning är att ett införande av digitala signeringslistor ger ökad patientsäkerhet och 
är utvecklande för verksamheten. 



 

 

29 

Nuvarande verksamhetssystem är inom vissa områden inte optimalt att hantera och 
dokumentera i. Det behov av ett modernare verksamhetssystem för bl.a. dokumentation. 
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7 Kompetens och kompetensutveckling 

Kompetensutveckling och kompetensöverföring är viktigt för att ge en god och säker vård. 

Utöver den i text redan nämnda kompetensutveckling som är pågående och som planeras 
finns fler områden med behov av utbildning och kompetensutveckling. 

Det har genomförts webbaserade, digitala utbildningar  För sjuksköterskor har det under 
2020 varit tillfällen med externa utbildare. 

Externa utbildningar som genomförts under året har varit både i form av poängkurser och 
kortare utbildningstillfällen. Det är viktigt att det finns möjlighet till kompetenshöjande 
utbildningar och kurser både för patientsäkerhet och för att bibehålla och utveckla kompetens 
inom verksamheten. Det som prioriteras inom verksamheten är bl.a. handledarutbildning, 
förskrivning av inkontinensprodukter, bostadsanpassning, positioneringsutbildning. 

Utbildning allmän palliativ vård 

Utbildningen allmän palliativ vård för omvårdnads- och legitimerad personal. Det är Regionalt 
cancercentrum väst (RCC Väst) som tillhör Västra Götalandsregionen som på uppdrag tagit 
fram denna webbutbildning. Utbildningen är uppdelad i olika moment med tillhörande 
arbetsmaterial som underlag till fortsatt reflektion/diskussion. 

Målgrupp för webbutbildningen är all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med 
patienter i livets slut och deras närstående. 

Syftet med webbutbildning är att ge ökad kunskap och ökad kompetens inom följande 
områden: 

• Palliativt förhållningssätt 

• Proaktivt arbetssätt (betyder inriktat på förutsägbara framtida situationer och ofta på 
att förhindra något oönskat, t.ex. sjukdom) 

• Teamarbete 

• Symtomskattning 

• Patienter och närståendes situation 

• Minderåriga barns behov av information, råd och stöd 

Samarbete med Högskolan Skövde  

Det finns samarbetsavtal med Högskolan Skövde (HiS) och Skaraborgs kommuner för 
sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 

Huvudhandledaren i Tidaholms kommun deltar i planering och träffar med kursansvariga vid 
HiS tillsammans med Skaraborgs övriga huvudhandledare. Utbildningsträffar anordnas 
fysiskt på HiS eller digitalt.  Studenternas utvärderingar visar att de under sin VFU i 
kommunen upplever god nöjdhet i lärandeprocessen och ett bra bemötande. 

På HiS finns för kommunens sjuksköterskor lämpliga fristående kurser och 
specialistutbildningsprogram. Lämpliga kurser för verksamheten är exempelvis förskrivning 
av inkontinenshjälpmedel och handledarutbildning. 

Utbildning inför delegering  

Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (läkemedel) ska 
årligen genomföra webbutbildning inom läkemedelshantering. Utbildningen är i olika moment 
och genomförs lämpligen vid ett tillfälle, inför förnyelse av delegering. Efter genomförd 
utbildning görs en tillhörande kunskapstest med diplom. 

Utbildningsträffar för personal med ansvarsområden inom exempelvis Inkontinens, 
hygien, BPSD har under året inte kunnat genomföras fysiskt. Delvis har det kunnat erbjudas 
digitalt. 
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§ 35 Beslut om månadrapport januari 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta godkänna upprättad helårsprognos januari 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk rapport efter januari månad 2021. Rapporten sammanställs per 
önskemål från nämnden om månatliga rapporter över det ekonomiska läget 
och skickas inte vidare till kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad helårsprognos januari 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Helårsprognos januari 2021”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-02-03. 
 Helårsprognos januari 2021 social- och omvårdnadsnämnden 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-03 
 
Ärendenummer 
2021/41 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Helårsprognos januari 2021 
 
Ärendet 
Ekonomisk rapport efter januari månad 2021. Rapporten sammanställs per 
önskemål från nämnden om månatliga rapporter över det ekonomiska läget 
och skickas inte vidare till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Helårsprognos januari 2021”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-02-03. 
 Helårsprognos januari 2021 social- och omvårdnadsnämnden 

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

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos januari 2021. 
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1 Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens verksamhet efter januari 2021. 
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2 Ekonomi 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos för helåret 2021 är ett överskott på 0,8 miljoner 
kronor. 

Överskottet motsvarar nämndens medel för oförutsedda behov 2021. 

Uppföljning sker efter varje månad och enheternas samlade bedömning efter januari är en 
budget i balans för helåret 2021. 

2.1 Redovisning 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 
D
e
c 

Helårs
-
progno
s 

314,4            

Budget
ram 

315,2            

Avvikel
se 
(mnkr) 

0,8            

Avvikel
se (%) 

0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 

 210101-210131 210101-210131  
200101-
200131 

Verksamhetens intäkter 3 550 3 244 306 3 543 

Verksamhetens kostnader -32 583 -32 501 -82 -32 644 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 
nettokostnader 

-29 033 -29 257 224 -29 101 

Budgetram 29 257 29 257 0 24 406 

Nämndens avvikelse 224 0 224 -4 695 

Utfallet är i nivå med motsvarande period år 2020. Skillnaden i nämndens avvikelse jämfört 
med året innan beror på att budget för perioden januari förstärkts år 2021 för att bättre 
motsvara januari månads personalkostnader. I januari utbetalas OB för december samt lön 
till vikarier för december. 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 38 934 38 934 0 63 757 

Verksamhetens kostnader -353 355 -354 101 746 -371 522 
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- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -314 421 -315 167 746 -307 765 

Budgetram 315 167 315 167 0 292 868 

Nämndens avvikelse 746 0 746 -14 897 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• anpassad bemanning på HVB Ariel 

• stängd växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende 

• stängning av Lindängens äldreboende. 14 platser flyttas till ny avdelning på Solvik 
äldreboende 

• anpassad bemanning på flyktingmottagning 

• minskning av nattjänst på Midgård äldreboende 

• minskning med 12 platser på Solvik äldreboende 

Total effekt av anpassningar och åtgärder som anges i nämndens budget och 
verksamhetsplan för år 2021 är beräknad till 13,0 miljoner kronor. 

Under januari har förvaltningen genomfört följande beslutade åtgärder: 

• HVB Ariel kommer att stänga under år 2021, beslut SON 2021-01-26. 

• växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende stängdes under år 2020, åtgärden 
kommer att ha helårseffekt år 2021 

• stängning av Lindängens äldreboende är uppskjuten pga. covid-19 pandemin. Flytt till 
Solvik äldreboende sker när det kan göras utan risk för smittspridning. 

• vakant tjänst på flyktingmottagningen är inte tillsatt 

• minskning av nattjänst på Midgård äldreboende har inte kunnat genomföras pga. stor 
vårdtyngd 

• Solvik äldreboende har minskat antal platser på de fyra större avdelningarna från 17 
till 14 platser. Avdelning fem har 11 platser. Antal platser på Solvik äldreboende är 67 
platser från februari 2021. 

Nämnden har budgeterat med anpassningskostnader 3,2 miljoner kronor som skall täcka 
merkostnader under tiden anpassningsåtgärder sker på Lindängen äldreboende och på 
Solvik äldreboende. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• att sökta riktade bidrag avseende merkostnader för covid-19 från socialstyrelsen 
beviljas 

• att beslutade anpassningsåtgärder får full effekt 

• att flytt av äldreomsorgsplatser från Lindängen till Solvik genomförs enligt plan 

  

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

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader 1 309  

Minskade intäkter   

Utökade statliga bidrag   

Övrigt   

Total påverkan 1 309  

   

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader. 
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Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter påverkas av covid-19 vilket medför 

• ökade kostnader för personal, för att undvika smittspridning kan personal inte arbeta 
på fler än en enhet vilket omöjliggör planerade samordningsvinster 

• ökade kostnader för inköp av skyddsmaterial 

  

Åtgärdsplan 

Nämndens helårsprognos januari 2021 har en positiv avvikelse. Därför föreligger inte något 
behov av ytterligare åtgärder utöver de som antogs i budget och verksamhetsplan för år 
2021. 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-16 
 
Ärendenummer 
2021/45 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Investeringsplan 2022-2031 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till investeringsplan för åren 2022-2031. 
 
Investeringsplanen läggs som bilaga till social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Investeringsplan 2022-2031”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-02-16. 
 10 åriga investeringsbehov SON 2022-2031 

 
Barnrättsbedömning 
De områden som investeringsplanen rör sig om berör inte barn. Nämnden har 
emellertid andra redan pågående satsningar på verksamheter som rör barn i 
form av bland annat utveckling öppenvårdens arbetssätt på individ- och 
familjeomsorgen samt tvärprofessionell samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden, enligt nämndens tidigare fattade beslut § 2020/66, kring 
att samla kommunens gemensamma resurser för stöd till barn, unga och 
familjer (konsultationsteamet). 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta investeringsplan 
2022-2031. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



Bilaga till verksamhetsplan 2021

Social- och omvårdnadsnämnden

Investeringsplan år 2022-2031
belopp i Mkr
år 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Lokallösning hemtjänst 10
Samordning daglig verksamhet 5
Trygghetsboende 30
Framtidens äldreomsorg 5 5 5 5
Utökning/standardhöjning särskilt boende 40
Nytt verksamhetssystem 5
Summa 15 10 35 5 5 40 0 0 0 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/244 

§ 37 Beslut om antagande av handlingsplan suicidprevention 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta anta handlingsplan för suicidprevention 2020-
2025. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 
2018-2020 angavs att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
skulle tas fram.  
 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 är nu framtagen av Västra 
Götalandsregionen och VästKom. Syftet med handlingsplanen är att med 
suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Visionen är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt 
situation att suicid ses som den enda utvägen.  
 
Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar kommunerna 
att besluta om Handlingsplan för suicidprevention enligt förslag från VästKoms 
styrelse. Handlingsplanen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas.  
 
Antagande av handlingsplanen på lokal nivå föranleder fortsatt arbete med 
frågan genom olika typer av insatser, bland annat för att öka samordningen 
och kunskapsnivån om suicid. Detta har sedan tidigare lyfts som ett 
utvecklingsområde av det lokala folkhälsorådet inför 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
anta handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Antagande av handlingsplan suicidprevention”, 

folkhälsosamordnare Malin Gustafsson, 2021-02-02. 
 Beslut, Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund § 2020/85 
 Handlingsplan för sucidprevention 2020-2025. 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-02 
 
Ärendenummer 
2020/244 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Malin Gustafsson     
0502-60 64 46 
malin.gustafsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Antagande av handlingsplan suicidprevention 
 
Ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 
2018-2020 angavs att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
skulle tas fram.  
 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 är nu framtagen av Västra 
Götalandsregionen och VästKom. Syftet med handlingsplanen är att med 
suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Visionen är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt 
situation att suicid ses som den enda utvägen.  
 
Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar kommunerna 
att besluta om Handlingsplan för suicidprevention enligt förslag från VästKoms 
styrelse. Handlingsplanen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas.  
 
Antagande av handlingsplanen på lokal nivå föranleder fortsatt arbete med 
frågan genom olika typer av insatser, bland annat för att öka samordningen 
och kunskapsnivån om suicid. Detta har sedan tidigare lyfts som ett 
utvecklingsområde av det lokala folkhälsorådet inför 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Antagande av handlingsplan suicidprevention”, 

folkhälsosamordnare Malin Gustafsson, 2021-02-02. 
 Beslut, Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund § 2020/85 
 Handlingsplan för sucidprevention 2020-2025. 

 
Barnrättsbedömning 
Ur ett barnrättsperspektiv är det angeläget att anta handlingsplanen. Det 
suicidpreventiva arbetet rör barns grundläggande rätt till liv och hälsa, enligt 
artikel 6 och 24 i barnkonventionen. Den länsgemensamma handlingsplanen 
gäller för arbete både med barn och vuxna. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025. 

 
Sändlista 
VästKom 
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av 
män och äldre personer, medan suicidförsök främst 
genomförs av kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet 
med nollvisionen.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/ 
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa 

Räddningstjänst

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskolor

Företagshälsovård

Studieförbund
SOS Alarm

Kriminalvård

Länsstyrelsen

Regeringskansliet/ 
departementen

Polis

NASP

SiS

SKR

FoU

FoU

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa

Statliga myndigheter 
med uppdrag 
som berör 

suicidprevention

SiS

SOS Alarm

CIVILSAMHÄLLET

LOKAL NIVÅ
REGIONAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Aktörer
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2. Höjd kunskapsnivå

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en 
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, 
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått 
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är 
viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer 
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.
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4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Andel personer som får 

specialistpsykiatrisk vård inom tiden  
för vårdgarantin.

 > Upprättande av krisplaner inom 
specialistpsykiatrin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för 
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till 
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med 
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas 
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun 
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och 
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter riktade till 
beslutsfattare, chefer och ledare. 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter som innefattar 
samarbete med civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en 
individ som begår suicid har insatser från region och kommun 
bör en gemensam händelseanalys göras. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda 
parter  ger en mer detaljerad bild av suicid och dess 
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när 
det gäller samverkan eller kommunikation.



8

På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/162 

§ 38 Beslut om redovisning med anledning av klagomål på Brukets 
Allservice 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta godkänna återrapporteringen och översända 
denna till kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Efter inkomna klagomål på Brukets Allservice (BAS) och genomförda 
utredningar från social- och omvårdnadsnämnden samt återrapportering kring 
detta till Kommunstyrelsen fattades beslut om att Social- och 
omvårdnadsnämnden skulle ge en ytterligare återrapportering i ärendet till 
kommunstyrelsen.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden gör bedömningen att återrapporteringen 
kring brukets allservice är genomförd och att Kommunstyrelsen med detta bör 
kunna avsluta tillsynen av Brukets allservice.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
godkänna återrapporteringen och översända denna till 
kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ” Återrapportering till KS rörande Brukets allservice”, 

socialchef Maria Olsson, 2021-01-31. 
 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst 200101-200930 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-31 
 
Ärendenummer 
2019/162 Namn 
 Kommunstyrelsen 
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Återrapportering till KS rörande Brukets allservice 
 
Ärendet 
Efter inkomna klagomål på Brukets Allservice (BAS) och genomförda 
utredningar från social- och omvårdnadsnämnden samt återrapportering kring 
detta till Kommunstyrelsen fattades beslut om att Social- och 
omvårdnadsnämnden skulle ge en ytterligare återrapportering i ärendet till 
Kommunstyrelsen.   
 
Beslutsunderlag 
 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst 200101-200930 

 
Utredning 
Social- och omvårdnadsnämnden har tagit del av arbetsmiljöundersökningar 
som genomförts på BAS. Det kan konstateras att upplevelsen av arbetsmiljön 
hos medarbetare väsentligt förbättrats jämfört med 2019. Nämnden har vidare 
tagit del av verksamhetsberättelsen för 2020 och även i denna framgår att 
arbetsmiljön upplevs som bättre, och sjukfrånvaron har minskats. BAS har 
aktivt arbetat med att ta del av de anställdas syn på arbetsmiljön och har 
under 2020 genomfört två stycken medarbetarundersökningar.  
 
Enligt BAS resultatrapport för perioden januari – september 2020 är resultatet 
för perioden ett överskott på 102 000 kronor. 
 
BAS har startat en samverkan med Connect Skaraborg för att få stöd i att 
bland annat upprätta en affärsplan.  
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Med ovanstående för handen gör Social- och omvårdnadsnämnden 
bedömningen att återrapporteringen kring brukets allservice är genomförd och 
att Kommunstyrelsen med detta bör kunna avsluta tillsynen av Brukets 
allservice.  
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen 
och översända denna till Kommunstyrelsen.  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 



Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-09-30 

Resultatrapport 
ÅRL 

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

E 428 G 11 K 19 N 217 O 8 

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Övriga rörelseintäkter

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

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

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

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

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

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

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

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

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

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

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

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

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

Övriga externa kostnader

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

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

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

5060  Städning och renhållning -3 820,80 -3 820,80 -301,19 

Sida 1(3)

https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3001&toacct=3001&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3040&toacct=3040&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3041&toacct=3041&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3042&toacct=3042&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3043&toacct=3043&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3044&toacct=3044&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3046&toacct=3046&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3047&toacct=3047&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3048&toacct=3048&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3049&toacct=3049&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3050&toacct=3050&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3052&toacct=3052&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3054&toacct=3054&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3100&toacct=3100&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3130&toacct=3130&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3610&toacct=3610&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3740&toacct=3740&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3973&toacct=3973&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3985&toacct=3985&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3987&toacct=3987&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3994&toacct=3994&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3999&toacct=3999&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4000&toacct=4000&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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5090  Övriga lokalkostnader -14 272,40 -14 272,40 -79 577,10 

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

5130  Värme 0,00 0,00 -73 368,25 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6981  Föreningsavgifter, avdragsgilla -10 522,50 -10 522,50 -14 655,25 
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-09-30 

Resultatrapport 
ÅRL 

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

E 428 G 11 K 19 N 217 O 8 

Period Ackumulerat Period fg år

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

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

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

Personalkostnader

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avskrivningar

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

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

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

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

Finansiella poster

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

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

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

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

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

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

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

Sida 3(3)
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-16 
 
Ärendenummer 
2021/5 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Anmälningsärenden 2021-02-23 
 
Ärendet 
Information om anmälningsärenden: 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1511-20. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6630-20. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-02-23”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-02-16. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-16 
 
Ärendenummer 
2021/4 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Rapporter och skrivelser 2021-02-23 
 
Ärendet 
Information om verksamhetsberättelse från Ungdomsmottagningen Tidaholm 
2020 (Dnr SON 2021/38). 
 
Information om verksamhetsberättelse från Tillståndenheten i samverkan 
(TiS), Lidköpings kommun 2020 (Dnr 2021/51). 
 
Information om beslut från IVO, Dnr 3.5.1-21683/2021 (Dnr SON 2020/229). 
 
Information om rapport från kommunstyrelsen - Uppföljning nämndernas 
arbete med intern kontroll 2019/2020 (Dnr SON 2020/238). 
 
Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/11, ”Beslut om besvarande 
om motion om att tillskapa en demensavdelning”, 2021-01-25 (Dnr SON 
2018/184). 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-02-23”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-02-16. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

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



 

Regiongemensam hälso-och sjukvård 

Ungdomsmottagning Tidaholm 

Västra Götalandsregionen 

                      2021-01-30 

 
 
Ungdomsmottagningen 
Tidaholm 2020  

 

 

 
 
2021-01-30 
Pia Gustavsson 
Områdes/verksamhetschef 
 



 

Uppföljning av vårdöverenskommelse HSN Östra 2020 

Ungdomsmottagningarna 

 

 

Värdegrund för ungdomsmottagningarna  

Alla ungdomar är välkomna till ungdomsmottagningen. Vägledande för verksamheten är 
FN:s förklaring om mänskliga rättigheter.  
Barnkonventionens fyra grundprinciper är vägledandeför verksamheten: barnets rätt att 
inte diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt 
barnets rätt att få uttrycka sina åsikter.  
 
Ungdomar som söker sig till mottagningen ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i 
mötet samt att deras frågor och problem respekteras och tas på allvar. Ungdomarna ska 
uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt och får likvärdig tillgång till 
mottagningen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder. Ett 
normmedvetet förhållningssätt präglar verksamheten. Målet med normmedvetenheten är 
att alla unga ska känna sig inkluderade och välkomna. 

 

 

Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 

Ett hälsofrämjande, eller salutogent, perspektiv innebär att utgå ifrån det friska hos 
individen och se till hens styrkor och förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande 
arbete och förhållningssätt bör ständigt lyftas och vara ett utvecklingsområde.  

 

 
Trender, förändringar, framtida risker och utmaningar och konsekvenserna för framtida 
verksamhet. 

Förändringar och Utmaningar 
Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin har året 2020 varit ett mycket 
speciellt år för ungdomsmottagningarna. Pandemin har påverkat verksamheten och vi har 
genomfört flera anpassningar: 

 

• Mottagningarna har varit öppna men drop-in mottagningarna har ställts in till 
förmån för bokade besök.  

• Mottagningarna har utökat telefontider och webbokningsbara tider. 
• Tillgängligheten till Onlinemottagningen har fördubblats under året, från två till 

fyra dagar i veckan.  



• Den utåtriktade verksamheten har till stora delar varit inställd. 
 

Under våren har ungdomsmottagningarnas medarbetare, på grund av Covid-19 pandemin, 
tillfälligt bemannat flera andra vårdenheter, till exempel 1177, Coronachatbot, 
smittskyddet och förlossningen.  

 

Under hösten har en stor del av våra medarbetare (främst medicinsk personal) varit 
utlånade och utgjort stommen i den nya smittspårningsenheten som Regionhälsan startat 
upp. 

 

1 maj 2020 övergick Göteborgs ungdomsmottagningar från Göteborgs stad till att tillhöra 
Regionhälsan i Västra Götalandsregionen. Det har inneburit en stor arbetsinsats att 
genomföra en så stor verksamhetsövergång. Regionhälsan har tagit över 
huvudmannaskapet för sex ungdomsmottagningar och Mottagning för Unga Män (MUM) i 
Göteborg. Det innebär att ca 90 nya medarbetare från Göteborgs stad övergått till 
Regionhälsan. Verksamhetsövergången har inneburit en stor omorganisation för 
mottagningarna i Göteborg med periodvis minskad drift som följd. Det har påverkat 
ungdomsmottagningarna, i framförallt kommunerna i Göteborgs närmaste kringområde, 
som i sin tur fått ökat söktryck under vissa perioder. Men verksamhetsövergången var 
välorganiserad och genomfördes enligt plan och utan större störningar.  

 

Västra Götalandsregionen är nu föregångare i landet med att ha en stor och samlad 
organisation för det viktiga arbete som ungdomsmottagningar utför. Att vi dessutom 
genomfört en verksamhetsövergång mitt under en pågående pandemi har krävt stora 
insatser av både ledning och medarbetare på alla våra mottagningar. Vi är nu ca 250 
medarbetare som tillsammans bygger framtidens ungdomsmottagningar i Västra 
Götalandsregionen.   

 

Trender och utveckling 

Utvecklingsmöjligheter i arbetet på ungdomsmottagningarna handlar om att inom 
kompetensområdet anpassa metodiken till de arenor som ungdomarna befinner sig på. 
Detta gäller både vid individuella kontakter och utåtriktad verksamhet. Under året har 
verksamheten fokuserat på att klara tillgängligheten för ungdomarna till våra 
ungdomsmottagningar, trots pandemin. Men vissa av våra utvecklingsområden har 
påskyndats av det faktum att alternativ till fysiska besök på mottagningarna varit 
efterfrågade.   

 

• Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (I-KBT). En ny metod som 
ungdomsmottagningarna i norra och södra nämndområdena har börjat använda vid 



individuella besök. Denna metod kommer att implementeras i hela regionen under 
2021. 
 

• Digitala plattformar exempelvis skype eller teams, för att bedriva utåtriktad 
verksamhet. Våra digitala sökvägar är i ständig utveckling i takt med behov och 
efterfrågan. 

•  
• Skapandet av en film som kan användas som alternativ till fysiska klassbesök i det 

utåtriktade arbetet. Den kan också användas i kombination med internetbaserade 
presentationer av ungdomsmottagningarna. 

•  
 

 

Risker och konsekvenser 

Vi ser en stor framtida risk om de statliga medlen som är direkt riktade till 
ungdomsmottagningarna för att främja barn och ungas hälsa, så småningom kan komma att 
upphöra. Det kommer få stor påverkan särskilt avseende våra personalresurser. Det 
kommer i sin tur leda till kraftigt försämrad tillgänglighet för ungdomarna. Därmed följer 
ökad risk för försämrad psykisk hälsa samt ökad risk för att oönskade graviditeter ökar hos 
våra unga. 

 

Det finns fortfarande några kommuner i regionen som valt att bidra med en 
kommunanställd kurator i stället för en procentuell del av ungdomsmottagningens 
omkostnad. Detta medför en risk för ojämlikhet i vården för våra ungdomar. Med största 
sannolikhet kommer det i framtiden bli krav på att kuratorer på ungdomsmottagningarna 
ska vara hälso-och sjukvårdslegitimerade, för det krävs att kuratorn är regionanställd. Det 
är också färre av de kommunanställda kuratorerna som har grundläggande 
psykoterapiutbildning. Den utbildningen är till stor nytta för kortidsinriktat 
behandlingsarbete gällande psykisk hälsa. 

  

• Det är också dags att påbörja en revidering av det nuvarande 
”Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018 - 2022”, 
som är rekommenderat av samrådsorganet för Västra Götalandsregionen och 
VästKom 2017. Nuvarande dokument är reviderat av partsgemensam grupp där 
representanter för både region och kommuner ingår. Vi ser det som mycket viktigt 
att denna arbetsgrupp åter får mandatet att utföra revideringen då gruppen också 
är väl känd med för och nackdelar i dokumentet samt vad de olika huvudmännen 
har för kritik gentemot nuvarande version.  

 

 



Redogör för särskilda satsningar som verksamheten genomfört. 
För fjärde året har vi även under 2020 tagit del av särskild satsning med SKR-medel direkt 
riktade till UM för att främja barn och ungas psykiska hälsa. För dessa medel är en särskild 
plan redovisad till VVG.  
Övergripande för alla Regionhälsans UM är:  

• Fortsatt kvalitetsarbete sker under hela året enligt ISO 9001:2015. 
kvalitetsledningssystem där vi är certifierade. 

• Tele Q telefonsystem visar en hög tillgänglighet. 97%. 
• Olika kompetenshöjande insatser så som sexologi/andrologiutbildning har gjorts 
• Implementering av utvärderingsinstrumentet Core net för samtalspersonal har gjorts 

Utvärdering sker fortlöpande. 
• UM Online har ökat i omfattning. 
• Implementering av I-KBT har påbörjats 

 
Ytterligare särskilda satsningar med SKR-medel ”integration för unga män” har tillkommit 
i södra, norra respektive östra nämndområdet.  Det har startats upp ett projekt för att öppna 
Mottagning Unga Män, likt den som redan finns i avtal för Göteborgs nämndområde. 
Syftet med uppdraget är att tillgängliggöra vård och service avseende sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, för personer som identifierar sig som män i 
åldern 18-30 år. Mottagningarna ska ha ett särskilt fokus på att tillgängliggöra vård för 
unga män med erfarenhet av migration. Mottagningen Unga Män i Skaraborg planeras 
öppna i Skövde i februari 2021. 
 
 

Samverkan med vårdgrannar. 

Samverkan sker med de aktörer i kommunen som har uppdrag att arbeta med 
målgruppen ungdomar/unga vuxna, så som skola, elevhälsa, individ och 
familjeomsorg mm. Samverkan sker också med barnmorske-och 
gynekologmottagningar, vårdcentral/Uph, kvinnoklinik, och psykiatri. 

• I regionen är det olika förutsättningar vad gäller vårdkedjan med BUP/VUP. 
Ansvarsfördelningen är tydlig. Ungdomar som har en komplexare problematik 
eller samsjuklighet där specialistpsykiatrins ansvar tar vid remitterar UM vidare 
men det tar ofta lång tid innan ungdomen får behandling inom psykiatrin. Under 
tiden måste dessa ungdomar ”hållas” av kurator/psykolog på UM vilket i sin tur 
hindrar flödet för tidiga insatser psykisk hälsa på UM. 

• I Östra nämndområdet deltar områdeschef i Samverkansgrupp barn och unga 
vårdsamverkan Skaraborg. 

 

Presentera resultatet av kundenkäten 

Under året har inte någon kundenkät genomförts pga. rådande pandemi. Ett arbete med en 
ny kundenkät för Regionhälsan har startats i förvaltningsledningen. Denna beräknas 



genomföras under första halvåret 2021.Telefontillgänglighet och väntetider redovisas 
separat. 

 

Övrigt som verksamheten vill belysa 

Ungdomsmottagningarna kommer också inför 2021 få ta del av särskild satsning för att 
främja psykisk hälsa hos barn och unga.  

Gällande kompetensförsörjning barnmorskor kvarstår satsning på utbildningstjänster då vi 
vet att vi har stora pensionsavgångar de kommande 5 åren. Läkarbemanningen är på några 
håll nästintill minimal. Medel för läkarresurser utifrån utredning jämlik vård 2014 har 
uteblivit. Under året har man lyckats rekrytera ytterligare läkarresurser på några orter men 
tillgång till allmänläkare på alla ungdomsmottagningar är en utvecklingsmöjlighet. 

 

 

 

Skövde 2020-01-10 

Pia Gustavsson Områdes/verksamhetschef 
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Verksamhetsberättelse Ungdomsmottagningen Tidaholm 2020 

 

Utåtriktad verksamhet planeras utefter inriktningsdokumntet, behov och övriga 
efterfrågningar. 

Detta arbete har under året förändrats radikalt på grund av pågående pandemi. 
Vi har fått göra stora omprioriteringar i vår verksamhet bland annat har vi inte 
kunnat erbjuda studiebesök till åk 8, ej kunnat genomföra besök på skolor/gymnasiet 
enligt de riktlinjer som gäller för pandemin. 

Tillgängligheten att nå oss via telefon, 1177 och On line har varit god hela året. 

Under året har vi utökat tillgängligheten för ungdomarna att träffa samtalspersonal 
på Ungdomsmottagningen. 

 

Samverkan med  
•  

• Vårdcentraler 
• UPH – Ungas Psykiska Hälsa 
• Elevhälsan 
• Utväg 
• Vuxenpsykiatrin 
• BUP 
• VKV 
• SRHR 
• Elevhälsan 
• Högskolan 

 

Samverkans möten mellan chef UM och kommunen sker 4 gånger / år. 

 

Vår personal består av ett tvärprofessionellt team som arbetar utifrån ett 
personcentrerat synsätt kring den unga. I teamet finns barnmorskor, kurator, läkare, 
psykiatrisjuksköterska och undersköterska. 

 

 

Tidaholm 210120 
Anette Bergsten 

Enhetschef UM Östra Skaraborg 



 

 

Verksamhetsberättelse för Tillståndsenheten 
 
Samverkande kommuner 
TiS, Tillståndsenheten i Samverkan ansvarar för sexton kommuner. 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Mariestad, 
Skara, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Vårgårda och Lidköping. 
 
Samarbetet gäller riktlinjer, delegation, avgifter, utredningar och tillsyn.  
 
Uppdrag 
Tillståndsenheten ombesörjer upprätthållandet och genomförandet av arbete i enlighet med 
alkohollagen (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i alla fall 
där kommunen inte specifikt måste fatta beslut enligt dessa lagar. Uppdraget är lika för 
samtliga kommuner.Tillståndsenheten har också i uppdrag att genomföra tillsyn av 
receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

 
Beskrivning av verksamheten under året 
I samband med att ny tobakslag trädde i kraft 1 juli 2019 har ansökningar av tobakstillstånd 
inkommit. Detta har inneburit mycket extra arbete för handläggarna, då ansökningarna 
kommit in under en kort period under hösten 2019 och även under våren 2020. 
Antal ansökningar av tobakstillstånd under perioden 2020-01-01--2020-12-31 var 47 
stycken. Tillståndsenheten hade även 72 stycken ansökningar av tobakstillstånd under 
perioden 2019-07-01--2019-12-31. Då tobaksansökningarna kom in under en relativt kort 
och intensiv period var detta prioriterat, vilket innebar att tillsynen av alkoholen fick stå 
tillbaka under denna period. Inga extra resurser tillsattes. 
Året 2020 har även inneburit pandemin och i samband med detta har handläggarna fått 
samtal från många oroliga tillståndshavare som haft frågor kring detta, då serveringstider 
för alkoholförsäjning förändrats tillfälligt och även antal personer som får vistas i 
lokalerna.  
Information har också skickats ut gällande de nya reglerna till samtliga tillståndshavare 
med stadigvarande serveringstillstånd. 
Då den yttre tillsynen inte kunnat genomföras som brukligt i vanlig omfattning, i och med 
pandemin, har den inre tillsynen gjorts på samtliga verksamheter som har ett stadigvarande 
serveringstillstånd. Den inre tillsynen kommer även fortsättningsvis att prioriteras som ett 
bra verktyg i att upprätthålla alkohollagens regler och förordningar. 
Resultatet av den yttre tillsynen är 12 erinringar och 7 varningar enligt alkohollagen 9 kap 
17 §. Tillståndsenheten har även återkallat 32 serveringstillstånd. Orsakerna till återkallelse 
är att tillståndshavaren sagt upp sitt serveringstillstånd på egen begäran, eller att 

2020 



verksamheten har upphört. Återkallelse av serveringstillstånd har även gjorts då 
tillståndshavaren brutit mot alkohollagen 9 kap 18 § punkt 2 och 3. 
Tillståndsenheten har genomfört 192 inre tillsyner. Resultatet av detta är 8 erinringar,  
5 varningar och 1 återkallat serveringstillstånd. 
Uppföljning av anmärkningar, erinran och varning sker genom samtal, mailkontakt 
och/eller tillsyn. 
  
Verksamhetsmått och volymer/antal 2020 
Kommun      Serverings-   Tillsyn           Tillsyn           Tobaks-     Tillsyn       Folköl/ 

tillstånd         alkohol/yttre  alkohol/inre  tillstånd     tobak         läkemedel/  
                                                                                                      e-cigaretter                                                                                                                                            

Essunga 1 2 1 2 4 6 
Falköping 29 29 17 19 32 37 
Grästorp 8 10 11 4 4 7 
Gullspång 7 9 6 7 13 7 
Götene 15 6 10 9 1 16 
Herrljunga 6 7 2 8 6 13 
Hjo 16 21 14 6 9 8 
Karlsborg 22 23 19 7 9 13 
Lidköping 52 46 46 32 12 43 
Mariestad 44 45 0 0  0 21 
Skara 25 26 18 13 16 21 
Tibro 10 8 9 7 9 16 
Tidaholm 14 10 8 9 13 15 
Töreboda 15 16 12 9 11 18 
Vara 16 6 13 16 1 30 
Vårgårda 7 6 6 8 9 17 
Totalt 287 270 192 156 149 288 
 
Personal och kompetens 
Tillståndsenheten har 5,25 tjänster som är uppdelade enligt följande ;  
4,0 alkohol- och tobakshandlägare som arbetar gentemot handläggning och tillsyn, 1,0 
administratör och 0,25 enhetschef. 
Ett kontinuerligt arbete sker för att utveckla enheten genom utbildningar och digitaliserade 
processer. 
 
Ekonomi 

    

REDOVISNING 
Jan 20 - Mån 13 
20 

ÅRSBUDGET 

Konto       
3 INTÄKTER/INKOMSTER -4 099 836 -4 237 912 
5 PERSONALKOSTNADER 3 050 956 3 236 370 
6 HYRA, IT, FÖRB MTRL 505 051 516 980 

7 
UTBILDNING, 
HANDLEDNING, ÖVRIGT 304 047 276 513 

Totaler   -239 782 -208 049 



 
Utvecklingsområden för 2021 
Från och med 1 januari 2021 tillhör Tillståndsenheten Miljö- och hälsoskyddsenheten, 
Samhällsbyggnad i Lidköpings Kommun. 
 
Mariestads Kommun kommer att gå ur samarbetsavtalet den 31 mars 2021. 
Planeringen framåt är att enheten ska utvecklas genom utbildningar och deltagande i 
nätverksgrupper för att säkerställa att handläggningen av alkohol och tobak sker på ett 
rättssäkert sätt och med hög kompetens.  
Enheten ska även likrikta och kvalitetssäkra handläggning, bedömningen och rutiner. 
Även hemsidor och den digitala utvecklingen ska kontinuerligt uppdateras. 
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1. Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2019/2020 
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§. 

Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att 
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern 
kontrollplan. 

Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll 
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. Beslut om uppföljning av process för den 
interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer. 

Nedan ses en sammanställning kring hur nämnderna bedömer sitt arbete med intern kontroll. 
Med nämnder menas kommunstyrelsen, social- och omvårdnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  

1.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

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. 

 

 

2020-10-06 
 
Kännedom finns men mer 
utbildning krävs. Följsamheten till 
kommunövergripande riktlinjen 
och rutin är inte förankrade i 
verksamheten. 
 
(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. 

 

 

2020-10-06 
 
Förvaltningen saknar en egen 
rutin och någon tidsplanering 
finns inte mer än den 
övergripande. Ansvar för 
kontroller finns fördelade i 
Stratsys men kan inte ligga på 
ett fåtal personer alla måste vara 
delaktiga i arbetet med den 
interna kontrollen. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 
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Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Ledningen informeras om fel 
och brister i organisationen. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera 
upptäckta fel och brister i 
organisationen. 

 

 

2020-11-19 
 
Förslagsverksamhet där man på 
ett strukturerat sätt lyfter 
förbättringar är inte fullt 
utvecklat, vilket ses om en 
förbättringspotential. 
 (Samhällsbyggnadsnämnd) 
 
2020-10-06 
 
Vid fel och brister används 
avvikelser i verksamheten. Fel 
och brister diskuteras 
kontinuerligt i ledningsgrupen. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 

Ledningen informeras om 
åtgärder. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera att 
åtgärder tas fram och följs upp. 

 

 

2020-11-19 
 
En tydlig process för rapportering 
av osäkra förhållanden och 
osäkra beteenden inom 
säkerhet/arbetsmiljö-området är 
inte fullt utvecklat, vilket ses om 
en förbättringspotential. 
 
(Samhällsbyggnadsnämnd) 
 
2020-10-06 
 
Åtgärder diskuteras i 
ledningsgruppen om det gäller 
risker som påverka flera enheter. 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 

1.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Riskanalysen utgör underlag 
för internkontrollplan, åtgärder 
och granskningar. 
 
Arbetet med internkontroll utgår 
från riskanalysen och omfattar 
alla delar av nämndens 
verksamhet. 

 

 

2020-10-06 
 
Riskanalyser genomfördes på 
samtliga enheter inför 2020 års 
interna kontrollplan. Vilket bidrog 
till att många likvärdiga risker 
framkom i verksamheten. Inför 
2021 tänker vi genomföra 
riskanalysen i ledningsgruppen. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 
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Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

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. 

 

 

2020-10-06 
 
Arbetsplatsombud var delaktiga i 
framtagandet av risker 2020 blev 
dock många likvärdiga risker. 
Samtliga risker bedömdes, 
kategoriserades och 
dokumenterades i Stratsys. 
 
 (Social- och omvårdnadsnämnd) 

1.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

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. 

 

 

2020-10-09 
 
Det har påbörjats ett arbete för 
att ta fram bra och effektiva 
metoder för granskning. Detta 
arbete kommer att fortsätta 
under 2021. 
 
(Anna Eklund) (Kommunstyrelse) 
 
2020-10-06 
 
Kontroller och åtgärder är inte 
alltid förankrade ner i 
organisationen. Arbetet med 
kontroller måste förankras vidare 
och ansvar måste fördelas i 
organisationen. 
Att prata om kontroller av risker 
är en pedagogisk utmaning och 
ett förändrat sätt att tänka vilket 
kräver med information och 
utbildning. 
  
 (Social- och omvårdnadsnämnd) 
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1.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Ledningsgruppen 
kommunicerar kontinuerligt 
internkontrollfrågor 
 
Planering och uppföljning av 
internkontrollarbetet 
kommuniceras kontinuerligt på 
övergripande nivå. 

 

 

2020-10-06 
 
Enhetscheferna har inte varit 
engagerade i att utföra några 
kontroller eftersom dessa 
skapades på en övergripande 
nivå. Den interna kontrollen 
diskuteras inte systematiskt. 
Arbetssätt och ansvar är inte 
tydligt förankrat. 
 
(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. 

 

 

2020-10-09 
 
Förvaltningen ser att information 
till nyanställda kring intern 
kontroll kan förbättras och 
tydliggöras. 
 
 (Kommunstyrelse) 
 
2020-10-30 
 
Informationen i introduktion av 
medarbetare behöver ses över 
så att det är uppdaterat enligt 
riktlinjen och de rutiner som är 
framtagna. 
 
(Jävsnämnd) 
 
2020-11-19 
 
Ingen systematik utan sker I 
varje enskilt fall. Arbete med 
intern kontroll på den nivån är 
inget som varje enskild anställd I 
förvaltningen behöver ha specifik 
introduktion inom. 
 (Samhällsbyggnadsnämnd) 
 
2020-10-06 
 
Ligger inte med i 
introduktionsmaterialet men finns 
att ta del av bland kommunens 
policyn. Intern kontroll är inget 
som prioriteras i samband med 
en introduktion. 
 
 (Social- och omvårdnadsnämnd) 
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1.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

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. 

 

 

2020-10-09 
 
Arbetet med att systematiskt följa 
upp åtgärder har påbörjats och 
kommer troligtvis att utvecklas 
allt mer under år 2021. 
 
 (Kommunstyrelse) 
 
2020-10-06 
 
Funkar bra. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 

Återkoppling sker till 
förvaltningsledning och 
nämnd. 
 
Återkoppling av resultatet av 
internkontrollarbetet till 
förvaltnings-/bolagsledningen 
görs. 

 

 

2020-10-06 
 
Görs regelbundet och med den 
frekvens som finns i riktlinjen 
 
 (Social- och omvårdnadsnämnd) 
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2 Sammanfattande bedömning av nämndernas arbete med intern 
kontroll 

 

Nämnderna har i sin uppföljning av intern kontroll bedömt att de har en god intern kontroll 
och att arbetet till stor del fungerar bra. Speciellt arbetet med riskanalys bedöms fungera 
tillfredställande samt så görs bedömningen att riskanalysen utgör underlag till framtagandet 
av den interna kontrollplanen. 

Nämndernas uppföljning av arbetet med intern kontroll påvisar dock ett behov av utökad 
utbildning och information kring intern kontroll. Utbildningen och informationen bör syfta till att 
skapa en bredare förankring kring vad intern kontroll är och fungerar. Flera nämnder har 
även påvisat vikten av att tydliggöra informationen om intern kontroll vid introduktionen av 
nyanställda. 

Det framhålls även av nämnderna som viktigt att fram förvaltningsspecifika rutiner för varje 
nämnd som mer detaljerat reglerar hur arbetet med intern kontroll ska gå till. Arbetet med 
förvaltningsspecifika rutiner kommer att påbörjas under 2021 där 
kommunledningsförvaltningen kommer att fungera som en stödjande funktion.  

Under 2021 kommer även det övergripande arbetet inriktas på att ta fram stöd och metoder 
för effektiva granskningsmetoder. Det är även viktigt att samtliga förvaltningar tar fram och 
arbetar med metoder för granskning som passar för och är förankrade i den egna 
verksamheten.  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-16 
 
Ärendenummer 
2021/6 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut 2021-02-23 
 
Ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-01-01 – 
2021-01-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-01-01 – 
2021-01-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-01-01 – 2021-01-31 anmäls inför nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Delegationsbeslut 2021-02-23” nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-02-16. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

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