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Kallelse Social- och omvårdnadsnämnden 

2022-05-24 Kl. 10:00 
Plats: Villans Samlingssal 

Justerare: Jonas Storm (S) 

Gruppmöten kl 9:30 

Kallade 
Ledamöter 
Peter Friberg (M), Anna Zöögling (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta 
Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan 
Joelsson (S), Jonas Storm (S) 

Tjänstgörande ersättare 
  

Ersättare 
Louise Wind (C), Håkan Daremark (KD), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD), Alexander 
Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S) 
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Ärenden 
1 Godkännande av föredragningslista  

2 Information om lägesrapport hemtjänsten 2022/102 

3 Information från socialchef 2022/1 

4 Information om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 
2022 

2022/103 

5 Information om rapporter och skrivelser 2022/2 

6 Information om anmälningsärenden 2022/3 

7 Information om delegationsbeslut 2022/4 

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

2022/21 

9 Beslut om inriktning för Solviks äldreboende och långsiktig 
lokalplanering för SÄBO 

2022/101 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/102 

2022-05-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Kerstin Johansson och Katarina Lennartsson tf enhetschefer 

Redovisning hemvården - tim- och visstidsanställda, 
maj 2022: Problem, farhågor och möjligheter 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Bemanning: 
Under en vecka på hela hemvården, dygnet runt är det ca 350 arbetspass som ska bemannas. 
Under 4 veckor är det ca 1400 arbetspass. 

Det är idag 83 personer anställda i hemvården och 6 på dagverksamheten, summa 89 personer. 

Vakanser uppstår ganska kontinuerligt och nyrekrytering pågår ständigt. 

Vikarier 

 Registrerade 
vikarier 

Varav 
pensionärer 

Aktiva 
vikarier 
mars/april 
-22 

Antal utförda 
pass/vikarier 

Antal utförda 
timmar/vikarier 
ca 

Feb 82 6 - - - 

Mars 70 6 30 216 1400 

April 60 6 36 189 1230 

Av registrerade vikarier hade är det ca 30 som är aktiva, dvs arbetar mer än 4 pass per 
månad. Många är registrerade men arbetar bara någon helg per månad eller vid skollov. 

Helgtjänster 
6 personer arbetar på helgtjänster, med tjänstgöring varje helg och en veckoarbetstid på 
30 timmar/vecka. 
Helgtjänsterna har förbättrat kontinuiteten och har gjort att antalet bristturer, som 
uppkom genom borttagande av delade turer, har minskat. 
Det finns behov av att anställa fler för att helt täcka bristerna. 
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Problem och farhågor 

- Det blir allt svårare att rekrytera personal, och rörligheten bland våra 
medarbetare ökar i snabb takt eftersom möjligheterna att få arbete i annan 
kommun är stora. 
Våra unga medarbetare prioriterar annat än heltidsarbete och många vill arbeta 
deltid. 

- Matdistributionen: Packning av de matlådor som ska ut till de som har 
matdistribution sköts numera av hemvårdspersonal. Det utrymme de fick till 
förfogande av köket är litet och inte anpassat. Efter anmälan om 
livsmedelshantering gjordes en tillsyn. Det krävs en annan lösning för att 
hanteringen ska bli godkänd och möte med köket planeras. 

- Sommarens bemanning kommer inte att lösa sig som det ser ut idag. 
- Vi behöver förbättra kontinuiteten hos de som får insatser, det är fortfarande 

över 15 personal/14 dagar hos en del. 

Utvecklingsmöjligheter 
Våra utbildade medarbetare behöver fokusera på vård och omsorg.  
Genom att anställa medarbetare som kan genomföra serviceinsatser, ledsagning mm kan 
vi frigöra tid till vård och omsorg hos de med undersköterskeexamen. 

För att förbättra arbetsmiljön och tryggheten för de med insatser behövs personal som 
svarar och åker på trygghetslarm. Idag får personal avbryta/förkorta besöken för att åka 
på larmen. 2 personal om dagen skulle förbättra situationen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Redovisning hemvården - tim- och visstidsanställda, maj 2022: Problem, 

farhågor och möjligheter”, tf enhetschefer för hemvården Kerstin Johansson och Katarina 
Lennartsson, 2022-05-17.  

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/98, ”Information om 
lägesrapport hemtjänsten”, 2022-05-10 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-05-10 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 Information om lägesrapport hemtjänsten 
SON 2022/102 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetscheferna Kerstin Johansson avger rapport om situationen inom hemvård vad gäller 
visstidsanställningar och helg/nattanställda samt personalkontinuiteten. 

Skriftlig rapport kommer till nämndens sammanträde 2022-05-24 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att besluta lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-05-10 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 103 Information om ej verkställda gynnande 
beslut första kvartalet 2022 
SON 2022/103 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att lägga rapporten om ej 

verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna 
densamma till kommunfullmäktige för information 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap 
§ 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller 
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte 
verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon är berättigad till kan 
kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift 

Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 

Tre beslut om daglig verksamhet 9 § 10 LSS. Personerna har väntat i fyra, sex respektive sju 
månader. Besluten är fortfarande inte verkställda på grund av platsbrist inom befintliga lokaler. 

Två beslut om bostad för vuxna 9§9 LSS har rapporterats. Personerna har väntat sedan februari 
och juni 2021. Besluten är fortfarande ej verkställda. Orsak platsbrist. 

Ett beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL inom IFO barn och unga har inte kunnat 
verkställas på grund av att lämplig uppdragstagare inte har hittats. Beslutet är fattat i 2022-01-07. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att lägga rapporten om ej 

verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna 
densamma till kommunfullmäktige för information 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-05-03 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-05-10 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/103 

2022-05-03 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om ej verkställda gynnande beslut 
första kvartalet 2022 
Förslag till beslut 

- Social och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 
beslut första kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap 
§ 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller 
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte 
verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon är berättigad till kan 
kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift 

Utredning 
Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 

Tre beslut om daglig verksamhet 9 § 10 LSS. Personerna har väntat i fyra, sex respektive sju 
månader. Besluten är fortfarande inte verkställda på grund av platsbrist inom befintliga lokaler. 

Två beslut om bostad för vuxna 9§9 LSS har rapporterats. Personerna har väntat sedan februari 
och juni 2021. Besluten är fortfarande ej verkställda. Orsak platsbrist. 

Ett beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL inom IFO barn och unga har inte kunnat 
verkställas på grund av att lämplig uppdragstagare inte har hittats. Beslutet är fattat i 2022-01-07. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-05-03 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/2 

2022-05-16 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Rapporter och skrivelser 2022-05-24 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om verksamhetsberättelse från Barnahus Skaraborg 2021 (Dnr SON 2022/96) 
- Protokollsutdrag från socialnämnden i Skövde 
- Verksamhetsberättelse 
- Statistik för år 2021 

Information om skrivelse från Synskadades riksförbund Skaraborg (Dnr SON 106) 

Information om östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut § 2022/49, ”Utvärdering 
samverkansavtal med kommuner om ungdomsmottagningar och förlängning av avtal”, 2022-05-03 
(Dnr SON 2022/107) 

Information om skrivelse från Arbetsförmedlingen, ”Överenskommelse Ungdomsjobb 2022” (Dnr 
SON 2022/113) 

Information om beslut från Samhällsbyggnadsnämnden angående registrering av 
livsmedelsanläggning för hemvårdens matdistribution (Dnr SON 2022/114) 

Information om svarsbrev från Cerner Sverige AB angående leverans av kärnsystem/kommunala 
optioner (Dnr SON 2022/58) 

Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/35, ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 
avseende år 2021”, 2022-04-25 (Dnr SON 2022/21) 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna 2021 års årsredovisning. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/37, ”Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämnder avseende verksamhetsår 2021”, 2022-04-25 (Dnr SON 2022/109) 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bevilja social- och omvårdnadsnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/42, ”Beslut om antagande av policy mot våld i nära 
relation”, 2022-04-25 (Dnr SON 2021/249) 
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy mot våld i nära relation. 
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• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/45, ”Beslut om tillsättande av landsbygdsberedning”, 
2022-04-25 (Dnr SON 2022/110) 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om tillsättande av en landsbygdsberedning samt 
uppdrag och former för denna. 

Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsen beslut § 2022/95, ”Beslut om revidering av dokument- och 
informationshanteringsplan”, 2022-05-11 (Dnr SON 2022/118) 
Kommunstyrelsen har beslutat att revidera dokument- och informationshanteringsplanen i 
enlighet med upprättat förslag. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/95, ”Beslut om revidering av riktlinje för beredning 
motioner och e-förslag”, 2022-05-11 (Dnr SON 2022/119) 
Kommunstyrelsen har beslutat att revidera riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag i enlighet med upprättat förslag. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-05-24”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-05-16 
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Skövde kommun Protokollsutdrag                         7 (16)
Socialnämnden

SON § 22/22
Verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 2021
SON2022.0019

Behandlat av Datum Ärende

1 Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-06 19/22

2 Socialnämnden 2022-04-21 22/22

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna upprättad verksamhetsberättelse för Barnahus Skaraborg 
2021 samt översända den till de samverkande parterna.

Bakgrund
Sektor socialtjänst i Skövde är värd för verksamheten Barnahus Skaraborg. Ett 
samverkansavtal finns upprättat mellan Skaraborgs 15 kommuner, Åklagarkammaren i 
Skövde, Polismyndigheten i Västra Götaland och Skaraborgs sjukhus genom Barn-och 
ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) och Barn-och ungdomsmedicinska mottagningen 
(BUM). De samverkande parterna har ett gemensamt ansvar för den övergripande 
verksamheten vid Barnahus.

Parterna ska var och en inom sitt verksamhetsområde ge bästa möjlighet till medicinsk, 
psykologisk och juridisk hjälp till målgruppen barn 0 till 18 år som misstänks ha utsatts för 
vålds-och fridsbrott, sexualbrott, kvinnlig könsstympning och brott med hedersmotiv. Till 
målgruppen tillkommer också barn som bevittnat våld i nära relation och barn som agerar ut 
sexuellt.

Barnahus har två samordnare anställda på heltid. Deras uppgift är att underlätta för parterna 
att utföra sina respektive uppgifter utan att överta annan parts ansvar eller befogenheter. 
Parterna tillhandahåller personal till den egna verksamheten vid Barnahus samt representerar 
vid de samrådsmöten som äger rum. 

Antalet genomförda samrådsmöten under året uppgår till 199 (133). Antalet barnförhör har 
uppgått till 274 (226), vilket innebär en ökning med 21%. Antalet rådgivningar har uppgått 
till 246 (233). Sannolikt inverkar här en pandemieffekt som olika nationella undersökningar 
visat på, att våld i nära relationer ökat under pandemin.

Barnahus har under året haft frågan om hedersvåld och förtryck som ett fokusområde. Detta 
har bland annat resulterat i en ansökan och beviljade medel från länsstyrelsen i Västra 
Götaland för att genomföra en förstudie under första halvåret 2022 och utreda frågan om det 
finns behov av ett resurscenter för hedersrelaterat våld och förtryck i Skaraborg.

Handlingar
Statistik Barnahus 2021                                                                                                                                                    
Verksamhetsberättelse Barnahus 2021
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Skövde kommun Protokollsutdrag                         8 (16)
Socialnämnden

Skickas till
Socialnämnderna i Skaraborgs kommuner,
Åklagarkammaren i Skövde,
Polismyndigheten i Västra Götaland,
Skaraborgs sjukhus.
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Verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 2021

Verksamhetsbeskrivning och samverkande parter

Barnahus Skaraborg startades i april 2012. Sektor socialtjänst i Skövde är värd för 
verksamheten. Ett samverkansavtal är upprättat mellan socialtjänsten i samtliga kommuner i 
Skaraborg, Åklagarmyndigheten i Skövde, Polismyndigheten i Västra Götaland och Skaraborgs 
Sjukhus genom Barn - och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) och 
Barn - och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM). 

Målgruppen är barn 0–18 år som misstänks ha utsatts för vålds- och fridsbrott, sexualbrott, 
kvinnlig könsstympning och brott med hedersmotiv samt från 1 juli barnfridsbrott. Till 
målgruppen tillkommer också barn som agerar ut sexuellt, främst mot andra barn. 

De samverkande parterna ska var och en inom sitt verksamhetsområde ge bästa möjlighet till 
medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp till målgruppen. Parterna har ett gemensamt ansvar 
för den övergripande verksamheten vid Barnahus.

Ledningsgruppen består av tjänstemannaberedningen från Skaraborg samt representanter med 
ledningsansvar från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skaraborgs Sjukhus. Dessutom 
finns en referensgrupp bestående av representanter från samtliga socialtjänster, 
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, BUP samt BUM. Referensgruppen har träffats vid två 
tillfällen under året.

Personal och utbildning

Personal

Barnahus Skaraborg har två samordnare, anställda på heltid. Samordnarnas uppgift är att 
underlätta för parterna att utföra sina respektive uppgifter utan att överta någons ansvar och 
befogenheter. Lena Ödlund Möller avslutade sin tjänst som samordnare 31 januari och ersattes 
1 mars av Paula Örtemark. 

De samverkande parterna åtar sig att tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid 
Barnahus Skaraborg samt att representera samrådsmöten som äger rum vid ett tillfälle per 
vecka. Under året har samrådsgruppen bestått av totalt 20 personer. Engagemanget har varit 
mycket stort från alla berörda parter.     

Utbildning
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En utav samordnarna fullföljt utbildningen ”Barnmisshandel och sexuella övergrepp”, 7,5 poäng 
vid Linköpings Universitet samt Utvägs utbildning att leda barn - och föräldragrupp.

Båda samordnarna har gått utbildning i SARA (riskbedömning i partnervåld), PATRIARK-V2 
(riskbedömning för hedersrelaterat våld) samt påbyggnad att utbilda andra i PATRIARK-V2.

 Samordnarna har haft kontinuerlig handledning under året.

Verksamhetsinnehåll

Fokusområde för Barnahus har under 2021 varit hedersrelaterat våld och förtryck.

Flera nationella utbildningar har under året anordnats av Barnafrid där samordnarna och även 
andra samverkansparter deltagit. Samordnarna har ingått i en referensgrupp till Barnafrid 
tillsammans med fem andra Barnahus. Syftet har varit att hjälpa till i planeringen av en 
utbildningsdag riktad till chefer inom Barnahussamverkan samt framtagande av en film som är 
tänkt att användas i utbildningssyfte.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Skaraborg medel för att utreda frågan om det finns 
behov av ett resurscentrum för hedersrelaterade våld och förtryck. Utredningsuppdraget har 
tilldelats Barnahus styrgrupp. Ansvariga för utredningsarbetet är en verksamhetsutvecklare vid 
Sektor socialtjänst i Skövde och samordnarna för Barnahus. Utredningen ska vara färdigställd 
2022.

”Efter barnförhöret”

Barnahus fortsätter motivera alla samverkanskommuner att arbeta utifrån modellen ”Efter 
barnförhöret”. Detta som ett led i att säkerställa att alla barn och deras familjer får ett tryggt 
och professionellt omhändertagande efter att ett barn varit på barnförhör. 

Barnahus kommer under 2022 att genomföra en nätverksdag för familjebehandlare och 
handläggare som aktivt arbetar med hembesöken utifrån modellen.

KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel) och krisstöd

Barnahus har pausat KIBB då det i dagsläget bara är en utav samordnarna som har utbildning i 
metoden. Ställning kommer att tas huruvida Barnahus ska fortsätta erbjuda KIBB eller om det 
finns större behov av någon annan typ av stöd till kommunerna.

Krisstöd är pågående i en familj.
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Utväg

En utav samordnarna har under hösten varit gruppledare i Utvägs barn – och föräldragrupp.

Barnfridsbrott

Den 1 juli infördes en ny lagstiftning, barnfridsbrott. Under våren innan lagen trädde i kraft var 
samordnarna på ett par föreläsningar och utbildningar. En arbetsgrupp tillsammans med 
Barnahus, polis och åklagare har bildats för att följa upp hur verksamheten kan behöva 
anpassas utifrån ett troligt scenario av ökade ärenden. Samråden har anpassats så att det vid 
varje tillfälle finns avsatt tid för ett ärende rörande barnfridsbrott.

Informationsmöten Barnahus 

Barnahus Skaraborg har vid två tillfällen informerat om verksamheten för Högskolan i Skövde, 
barnmorskestudenter och distriktssköterskestundeter.

Barnahus Skaraborg har anordnat informationsträffar för nyanställda socialsekreterare och 
familjebehandlare i Skaraborg vid två tillfällen under året.

Barnahus Skaraborg har tagit emot studiebesök av nyanställda handläggare inom 
socialtjänsten, familjebehandlare från Mariestads kommun samt från kvinnojouren Tranan.

Samordnarna har blivit intervjuade vid tre tillfällen av studenter från tre olika universitet i deras 
examensarbeten.

Nätverk

Barnahus Skaraborg ingår i ett nätverk för samtliga Barnahus i Västra Götaland. Förutom 
Barnahus Skaraborg ingår Barnahus Göteborg, Barnahus Fyrbodal samt Barnahus Södra 
Älvsborg i nätverket.  Under året har nätverket träffats vid ett tillfälle, i Göteborg. 

För att inkludera socialtjänsten i utvecklingsarbetet på Barnahus har varje kommun i Skaraborg 
en Barnahusambassadör. Barnahusambassadörerna träffas en gång per termin tillsammans 
med samordnarna. Tanken är att använda träffarna till erfarenhetsutbyte, gå igenom rutiner, 
goda exempel, tankar och idéer gällande Barnahusarbetet samt handläggning av ärenden 
avseende målgruppen. Barnahusambassadörerna har en viktig uppgift i att sprida 
informationen och diskussionerna från mötena till den egna arbetsgruppen. Det har under året 
varit två träffar med Barnahusambassadörerna. Tema för vårens träff var barn som agerar ut 
sexuellt, där visades en föreläsning från Off Clinic och en efterföljande diskussion med 
Pär Sandahl, BUP Mariestad. Höstens träff ägnades i första hand åt barnfridsbrottet där Anneli 
Johansson från polisen, BiNR, medverkade.
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Samordnarna deltog under våren och hösten på de nationella nätverksträffarna för Barnahus 
som Barnafrid anordnade. 

Barnahus Skaraborg bjuder årligen in advokater och biträdande jurister vilka har förordnats 
som särskilda företrädare av Skaraborgs tingsrätt, vilket också har skett i år. Syftet med mötet 
var att diskutera hur vi kan stärka barnperspektivet i rättsprocessen. Vid mötet medverkande 
också representanter från socialtjänsten, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten.

Samordnarna har deltagit i nätverket ”För barnets bästa i Skaraborg” med representanter från 
kommun – elevhälsa och socialtjänst, Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet och 
Bräcke Diakoni.

Husmöten

Husmöten är ett forum för samrådsgruppen att stärka samverkan, lära av varandra, diskutera 
verksamhetsgemensamma frågor och kvalitetssäkra samråden. Under våren genomfördes ett 
möte digitalt, höstens möte ställdes in på grund av lågt deltagande men en skriftlig redogörelse 
över verksamheten skickades ut.

Lokal

Ombyggnation av fastigheten har pågått under hela året inför att ”Kulturlabbet” ska flytta in sin 
verksamhet i början av 2022. Barnahus kommer under 2022 att få flytta till nya lokaler under 
förutsättning att alla samverkansparter ger sitt godkännande till detta. Frågan är under 
utredning i Barnahus styrgrupp. Tänkt adress är Kyrkogatan 11, centralt i Skövde. 

Behov av ny lokal där det finns utrymme för verksamheten att växa är stort. Polisen har under 
2021 utbildat fler barnförhörsledare och ytterligare personer kommer att utbildas under 2022. 
Det innebär att de har möjlighet att utreda ärenden i snabbare takt vilket också ökar behovet 
av inspelningsstudios. Ytterligare en aspekt som kommer att påverka behovet av 
barnförhörsrum är den lagändring som trädde i kraft 22-01-01 som innebär att det ges större 
möjlighet att använda inspelade videoförhör för personer över 15 år i rätten. För Barnahus 
målgrupp kan det komma att handla om en ökning av videoinspelade förhör bland barn i 
åldrarna 16-18 år som i dagsläget i första hand hörs i ”vanliga” förhör på polishusen runt om i 
Skaraborg. 

Blir ett resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck verklighet i Skaraborg kommer även 
behovet av att hålla videoinspelade förhör i dessa ärenden öka, då också bland personer över 
18 år.
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Polisen ser att de varit tvungna att använda sig av sina barnförhörsrum i Lidköping och 
Mariestad i högre utsträckning eftersom barnförhörsrummet på Barnahus varit så frekvent 
uppbokat.

Eftersom trycket på vårt barnförhörsrum är stort blir vi allt mer ofta tvungna att hitta annan 
lokal utanför huset på måndagarna då vi har våra samråd.

Covid-19

Verksamheten har pågått som vanligt gällande förhör. Begränsning av antal personer i 
medhörningsrummet har gjorts. Förebyggande åtgärder såsom extra städ, tillgång till handsprit 
och munskydd har funnits.

Under 2021 har verksamheten sett en markant ökning av ärenden både beträffande samråd 
och förhör. Det är svårt att veta om det är en effekt efter de restriktioner som följt av 
Covid-19 men ökningen är dock signifikant jämfört med tidigare år. 

Statistik

Samråd: 199 varav 191 planerande, 2 konsultativa och 6 uppföljande

Rådgivningar: 246 
Barnförhör på Barnahus: 274  
Barnförhör på polishuset Lidköping: 84
Barnförhör på polishuset i Mariestad: 28
Barnförhör totalt: 386
Antal dagar från aktualiserat på Barnahus till första förhör: 15.7

Jämfört med 2020 har andelen barnförhör som genomförts på Barnahus ökat med 21 %.
Vi kan också se att antalet dagar från det att ett ärende blivit aktuellt på Barnahus till första 
förhör har hållits har ökat med tre dagar jämfört med 2020. Detta beror delvis på det ökade 
antalet ärenden men sannolikt har också pandemin påverkat då många förhör fick ombokas på 
grund av sjukdom både hos barn och professionella.

Det är svårt att hitta en specifik orsak till den stora ökningen av barnförhör vi sett under 2021. 
Det finns dock några saker vi kan peka på. Lagändringen gällande barnfridsbrottet som infördes 
21-07-01 har bidragit till fler ärenden. Vårt samarbete med polis och åklagare kring dessa 
ärenden visar på att andelen barn som ska höras som brottsoffer i dessa ärenden med allra 
största sannolikhet kommer att öka ytterligare i takt med att fler blir trygga i hur 
lagstiftningen ska tillämpas.
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Mycket tyder också på, som olika nationella undersökningar visat, att våld i nära relation har 
ökat under pandemin. 

För mer information avseende statistik, se bilaga.
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Statistik Barnahus Skaraborg 2021

RÅDGIVNINGAR

Totalt antal rådgivningar 246

Totalt antal pojkar 124

Totalt antal flickor 122

Totalt antal Brottsutsatt 236

Totalt antal Vittne 2

Totalt antal Förövare 8  

Rådgivningar per hemkommun  

Hemkommun Antal

Essunga 3

Falköping 12

Grästorp 8

Gullspång 10

Götene 3

Hjo 12

Karlsborg 1

Lidköping 38

Mariestad 27

Skara 34

Skövde 55

Tibro 13

Tidaholm 2

Töreboda 14

Vara 12

Annan kommun 2
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Rådgivningar per ålder  

Ålder Antal

0 år 2

1 år 0

2 år 8

3 år 13

4 år 12

5 år 20

6 år 22

7 år 30

8 år 22

9 år 18

10 år 19

11 år 19

12 år 14

13 år 6

14 år 10

15 år 12

16 år 11

17 år 7

18 år 1

Aktualiserad av

Socialtjänst 241

Skola 2

BUP 1

Annan 2

Åtgärd

Samråd 125

Endast konsultation 119

Annat 2  
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ÄRENDE   

Totalt antal pojkar  161

Totalt antal flickor  160

Totalt antal målsägande  296

Totalt antal vittnen  18

Totalt antal förövare  7

Antal förhör i snitt per ärende  0.9

Antal ärenden med fler än ett förhör  15

   

Ärenden per hemkommun   

Hemkommun  Antal

Essunga  3

Falköping  33

Grästorp  7

Gullspång  6

Götene  4

Hjo  12

Karlsborg  2

Lidköping  56

Mariestad  16

Skara  26

Skövde  79

Tibro  10

Tidaholm  11

Töreboda  12

Vara  21

Annan kommun  23
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Ärenden per ålder   

Ålder  Antal

0 år  2

1 år  1

2 år  5

3 år  15

4 år  13

5 år  26

6 år  26

7 år  29

8 år  22

9 år  24

10 år  25

11 år  25

12 år  19

13 år  19

14 år  45

15 år  12

16 år  9

17 år  4

18 år  0
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Misstänkt gärningsperson   

Gärningsperson  Totalt

Mamma  61

Pappa  118

Både mamma och pappa  32

Styvmamma  6

Styvpappa  28

Syskon  15

Barnet själv  3

Annan anhörig (vuxen)  4

Annan ej anhörig (vuxen)  35

Annan anhörig (barn)  2

Annan ej anhörig (barn)  9

Okänd  17 (gäller i första hand it-relaterade brott)

 FÖRHÖR

Förhör Barnahus 274

Förhör Lidköping 84

Förhör Mariestad 28

Totalt antal förhör Skaraborg 386

SAMRÅD

Konsultativt 2

Planerande 191

Uppföljande 6

Totalt antal samråd 199

LÄKARUNDERSÖKNINGAR 6
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TIDSASPEKTER

Antal dagar från polisanmälan till första förhör (gäller alla ärenden 33.4

även de som inte varit aktuella för samråd på Barnahus)

Antal dagar från aktualiserat på Barnahus till första samråd 10.9

Antal dagar från aktualiserat på Barnahus till första förhör 15.7

Jämförelse 2020

Rådgivningar 233

Samråd 133

Förhör på Barnahus 226
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Skrivelse till 
Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen 

För kännedom till 
Skaraborgs samtliga kommuner 
Styrelsen, Habilitering och hälsa 

 
Förbättra rehabiliteringen genom stärkt samverkan  
 

För att synskadade ska få ett gott och sammanhängande stöd behövs bättre samordning 
mellan syncentralerna och kommunerna. 

 
Regionernas syncentraler har huvudansvar för habilitering och rehabilitering för personer 
med svårare synnedsättning. På senare år har arbetet med att utveckla dessa insatser 
dessvärre stannat av. För att slå vakt om synskadades rätt till självständighet och 
delaktighet behöver området prioriteras upp och resurserna stärkas. 
 
Den snabba digitaliseringen är en utmaning och den blir extra stor för personer med 
svåra synnedsättningar. Gruppen får idag för lite utbildning och träning i att hantera digital 
teknik och de hjälpmedel som krävs. Effekten märks i form av ett växande digitalt 
utanförskap. 
 
Orientering och förflyttning är ett annat område som behöver lyftas. Vid en svår 
synnedsättning krävs mycket träning för att kunna orientera sig, röra sig säkert och våga 
ge sig ut på egen hand.  
 
Här ser vi ett stort behov av att öka samverkan mellan regionens rehabilitering och stöd 
från hemkommunen. Personer med synnedsättning får idag inte alls den samordning som 
förekommer för andra diagnoser, exempelvis stroke- och diabetespatienter.    
Vi föreslår att överenskommelser mellan regionen och kommunerna görs som reglerar 
hur ett sådant samarbete ska organiseras och fungera i enighet med lagar och 
föreskrifter. En lämplig ansvarsfördelning kan vara att regionen står för grundläggande 
rehabiliteringsinsatser, medan kommunen ansvarar för ett uppföljande stöd och 
anpassning i hemmet och närmiljön. 

 

I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål och en ny inriktning 
för genomförandet av funktionshinderspolitiken. 

För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinders-politiken inriktas 
mot flera olika områden. 
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Samtliga områden skall sträva efter lösningar som säkerställer oberoende, 
självbestämmande och självständighet hos individen och möjliggörande  av delaktighet i 
samhället. 

Ett av dessa områden är individuella stöd och lösningar för individens självständighet. Ett 
annat område är universell utformning som handlar om generella lösningar för att öka 
tillgängligheten. Trots universell utformning kan individuella stöd och lösningar vara 
avgörande för individens möjlighet till delaktighet. Därför tillhandahålls individuella stöd 
och lösningar av samhället som ett komplement. 
 

Det kan exempelvis handla om: 

• hjälpmedel 
• ledsagning 
• färdtjänst 

Individuella stöd och lösningar måste hålla hög kvalitet och hög rättssäkerhet. Det 
innebär bland annat att de ska präglas av hög grad av självbestämmande för 
individen och att individen har möjlighet att vara delaktig i utformning och beslut. 

 

Individuellt stöd och individuella lösningar kan lika gärna ses som kompensation av 
brister i samhällets utformning som kompensation av den enskildes funktionsförmåga. 

Öka möjligheten till utbildning i digital teknik och träning i orientering och förflyttning 
 
För att uppnå de nationella målen måste varje region säkerställa att syncentralerna ges 
ett tydligt uppdrag vilken rehabilitering patienten förväntas få bland annat gällande digital 
teknik  samt i orientering och förflyttning. Viktigt är då att syncentralernas personal har 
relevanta kunskaper inom dessa områden och kan ge den träning som krävs. Denna 
rehabilitering är nödvändig för att främja fysisk rörlighet, social delaktighet, 
självständighet  och bevarad hälsa. 
 

Vi i SRF Skaraborg uppmanar er i Västra Götalandsregionen att satsa på förbättrad 
habilitering och rehabilitering för personer med synnedsättning och som en del av detta ta 
upp diskussioner om ökad samverkan med kommunerna kring uppföljning i hemmiljön. 
 

Antaget vid SRF Skaraborgs årsmöte 23 april 2022 

Kontaktuppgifter 
Britt Artursson 
Ombudsman SRF Skaraborg 
Skaraborgsgatan 34 D 
532 30 Skara 
Tel. 0511-34 79 70 
Mobil: 070 653 59 10 
E-post: skaraborg@srf.nu eller britt.artursson@srf.nu 
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Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2022-05-03 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 49 

Utvärdering samverkansavtal med kommuner om 

ungdomsmottagningar och förlängning av avtal 

Diarienummer HSNÖ 2022-00016 

Beslut 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen. 

2. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger samverkansavtalet för år 

2023 med samtliga kommuner i Skaraborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 januari 2022, § 11 ansvarig 

tjänsteperson i uppdrag att utvärdera avtalet om samverkan vid 

ungdomsmottagningen med Skaraborgs samtliga kommuner och styrelsen för 

Regionhälsan. Uppdraget omfattade också mottagning av unga män i Skövde. 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har tilldelat medel till styrelsen för 

Regionhälsan även för 2022 för aktiviteter med syfte att motverka psykisk ohälsa 

i gruppen asylsökanden/nyanlända. 

Bakgrunden till uppdraget är att östra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat avtal 

med samtliga kommuner, vilka löper ut den 31 december 2022. 

Dialoger har genomförts utifrån två huvudfrågor; vad fungerar bra och vad 

fungerar mindre bra med tjänstepersoner utsedda av respektive kommunchef. 

Sammanfattningsvis är samtliga kommuner nöjda med hur avtalet fungerar. 

På frågan vad fungerar bra har kommunerna uttryckt att ungdomsmottagningen 

fungerar väl som den lågtröskelverksamhet den är tänkt att vara och kännetecknas 

av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott bemötande och valfrihet. 

Trots en långvarig pandemi med fysiska begränsningar till utåtriktade aktiviteter 

och i viss mån fysiska besök på mottagningen upplever kommunerna att 

verksamheten har varit tillgänglig. De digitala kontakterna ökade under 

pandemin. Ingen kommun har fått några klagomål eller synpunkter från 

ungdomar. 

Partsamverkan kring barn och unga fungerar bra. 

På frågan vad som fungerat mindre bra uttrycker några kommuner att man inte 

nått så långt kring samarbete som önskvärt och menar att man kanske har haft för 

stora eller olika förväntningar. Några menar att man måste bottna diskussionen 
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om vad förväntansbilden är kring samverkan lokalt. Samverkansavtalet beskriver 

bland annat skolan, primärvård och lokalt folkhälsoarbete som viktiga 

samverkansparter för ungdomsmottagningen. 

Mottagning för unga män har inriktning på mäns sexuella och reproduktiva hälsa 

med ökat fokus på målgruppen ”unga män med erfarenhet av migration” i åldern 

18–30 år. Få kommuner känner till mottagningens existens. Regionhälsan startade 

upp mottagning för unga män i åldern 18–30 år under pågående pandemi, vilket 

inneburit begränsad möjlighet att informera om projektet till övriga kommuner i 

Skaraborg. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av verksamhetens 

årsredovisning i form av ett anmälningsärende och en muntlig presentation vid 

nämndens sammanträde den 31 mars 2022. 

Förslaget är att nämnden förlänger avtalen till och med den 31 december 2023. 

Parallellt kommer arbetet med uppdatering av nuvarande inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningar att ske. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05 

• Bilaga 1. Avtal ungdomsmottagning Lidköping 2019-2022 

• Bilaga 2. Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra 

Götaland  

Skickas till 

• Styrelsen för Regionhälsan, regionhalsan@vgregion.se 

• Karin Holm Kaloczy, direktör för Regionhälsan, 

karin.holm.kaloczy@vgregion.se  

• Samtliga kommuner i Skaraborg, funktionsbrevlåda  

• Emma Mattsson, emma.mattsson@vgregion.se, för kännedom 
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Bilaga C2 Överenskommelse Ungdomsjobb 2022

Fördelning av medel för statligt finansierade kommunala

ungdomsjobb 2022 - Jobb för ungdomar och Sommarjobb

för ungdomar

Regler: Till skillnad från föregående års satsning på Jobb för ungdomar 
och Sommarjobb för ungdomar är medelstilldelningen i år en  
gemensam medelsram (maximal medelstilldelning) för både
Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.
Kommunerna beslutar med andra ord själva hur stor del av 
medelstilldelningen de vill använda till Jobb för ungdomar 
respektive Sommarjobb för ungdomar.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för
Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, får utgå till 
ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Datum ändring  

regleringsbrev: 2022-04-07

Fördelning av 

medel: Syftet är att förstärka stödet i områden med socioekonomiska 
utmaningar. Arbetsförmedlingen ska därför fördela medlen till 
kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar 
enligt Statistiska Centralbyråns och Delegationen mot segregations 
definition av områdestyper (områdestyp 1–2)

Jobb för 

ungdomar 
Jobbperiod: 2022-05-01 - 2022-12-30

Målgrupp: Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, 
som under 2021 har avslutat eller under 2022 kommer att avsluta
sin gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det 
kommunala aktivitetsansvaret.

Sommarjobb
Jobbperiod: 2022-06-01 - 2022-08-31

Målgrupp: Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, 
som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning samt 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
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Kommun

Antal Regionala 

statistikområden 

(RegSO) med 

områdestyp 1 eller 

2

Antal ungdomar 15-19 

år i Regionala 

statistikområden 

(RegSO) med 

områdestyp 1 eller 2

Medelsram (maximal 

medelstilldelning) av 

medel för Jobb för 

ungdomar och 

Sommarjobb för 

ungdomar(kr)

Ale 1 184 220 457 kr

Alingsås 2 165 197 692 kr

Alvesta 3 424 508 010 kr

Aneby 1 131 156 956 kr

Arboga 2 152 182 117 kr

Arjeplog 0 0 0 kr

Arvidsjaur 0 0 0 kr

Arvika 1 70 83 869 kr

Askersund 0 0 0 kr

Avesta 2 454 543 954 kr

Bengtsfors 2 129 154 560 kr

Berg 1 84 100 643 kr

Bjurholm 0 0 0 kr

Bjuv 3 367 439 716 kr

Boden 1 86 103 040 kr

Bollebygd 0 0 0 kr

Bollnäs 2 253 303 128 kr

Borgholm 0 0 0 kr

Borlänge 5 994 1 190 947 kr

Borås 7 1355 1 623 474 kr

Botkyrka 8 2870 3 438 649 kr

Boxholm 0 0 0 kr

Bromölla 0 0 0 kr

Bräcke 1 98 117 417 kr

Burlöv 1 287 343 865 kr

Båstad 0 0 0 kr

Dals-Ed 0 0 0 kr

Danderyd 0 0 0 kr

Degerfors 1 234 280 364 kr

Dorotea 0 0 0 kr

Eda 2 169 202 485 kr

Ekerö 0 0 0 kr

Eksjö 2 174 208 476 kr

Emmaboda 1 166 198 891 kr

Enköping 2 513 614 644 kr

Eskilstuna 8 1988 2 381 894 kr

Eslöv 2 379 454 093 kr

Essunga 0 0 0 kr

Fagersta 1 393 470 867 kr

Falkenberg 1 190 227 646 kr
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Falköping 2 579 693 721 kr

Falun 3 283 339 072 kr

Filipstad 3 254 304 326 kr

Finspång 1 107 128 201 kr

Flen 4 541 648 191 kr

Forshaga 0 0 0 kr

Färgelanda 0 0 0 kr

Gagnef 0 0 0 kr

Gislaved 3 259 310 317 kr

Gnesta 0 0 0 kr

Gnosjö 0 0 0 kr

Gotland 2 265 317 506 kr

Grums 1 58 69 492 kr

Grästorp 0 0 0 kr

Gullspång 2 171 204 881 kr

Gällivare 0 0 0 kr

Gävle 4 1126 1 349 101 kr

Göteborg 33 7313 8 761 966 kr

Götene 1 69 82 671 kr

Habo 0 0 0 kr

Hagfors 0 0 0 kr

Hallsberg 1 146 174 928 kr

Hallstahammar 2 314 376 215 kr

Halmstad 3 489 585 888 kr

Hammarö 0 0 0 kr

Haninge 3 887 1 062 746 kr

Haparanda 0 0 0 kr

Heby 1 57 68 294 kr

Hedemora 0 0 0 kr

Helsingborg 9 2343 2 807 232 kr

Herrljunga 0 0 0 kr

Hjo 0 0 0 kr

Hofors 0 0 0 kr

Huddinge 5 1369 1 640 248 kr

Hudiksvall 1 189 226 448 kr

Hultsfred 4 415 497 226 kr

Hylte 3 405 485 245 kr

Håbo 1 109 130 597 kr

Hällefors 2 161 192 900 kr

Härjedalen 0 0 0 kr

Härnösand 1 183 219 259 kr

Härryda 0 0 0 kr

Hässleholm 9 888 1 063 945 kr

Höganäs 0 0 0 kr

Högsby 2 189 226 448 kr

Hörby 0 0 0 kr

Höör 0 0 0 kr

Jokkmokk 0 0 0 kr

Järfälla 5 753 902 196 kr

Jönköping 3 643 770 401 kr
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Kalix 0 0 0 kr

Kalmar 2 358 428 933 kr

Karlsborg 0 0 0 kr

Karlshamn 2 219 262 392 kr

Karlskoga 0 0 0 kr

Karlskrona 3 396 474 462 kr

Karlstad 5 947 1 134 635 kr

Katrineholm 5 881 1 055 558 kr

Kil 0 0 0 kr

Kinda 1 56 67 096 kr

Kiruna 0 0 0 kr

Klippan 0 0 0 kr

Knivsta 0 0 0 kr

Kramfors 3 234 280 364 kr

Kristianstad 5 965 1 156 201 kr

Kristinehamn 3 317 379 809 kr

Krokom 0 0 0 kr

Kumla 1 197 236 033 kr

Kungsbacka 0 0 0 kr

Kungsör 1 131 156 956 kr

Kungälv 0 0 0 kr

Kävlinge 1 116 138 984 kr

Köping 3 490 587 086 kr

Laholm 1 74 88 662 kr

Landskrona 7 1128 1 351 497 kr

Laxå 0 0 0 kr

Lekeberg 1 63 75 483 kr

Leksand 0 0 0 kr

Lerum 0 0 0 kr

Lessebo 2 275 329 487 kr

Lidingö 0 0 0 kr

Lidköping 0 0 0 kr

Lilla Edet 0 0 0 kr

Lindesberg 2 208 249 212 kr

Linköping 3 1777 2 129 087 kr

Ljungby 0 0 0 kr

Ljusdal 1 132 158 154 kr

Ljusnarsberg 1 66 79 077 kr

Lomma 0 0 0 kr

Ludvika 4 507 607 455 kr

Luleå 2 227 271 977 kr

Lund 5 424 508 010 kr

Lycksele 1 83 99 445 kr

Lysekil 1 95 113 823 kr

Malmö 30 5315 6 368 091 kr

Malung-Sälen 1 112 134 191 kr

Malå 0 0 0 kr

Mariestad 0 0 0 kr

Mark 2 281 336 676 kr

Markaryd 1 200 239 627 kr
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Mellerud 1 153 183 315 kr

Mjölby 2 266 318 704 kr

Mora 0 0 0 kr

Motala 3 528 632 616 kr

Mullsjö 0 0 0 kr

Munkedal 0 0 0 kr

Munkfors 0 0 0 kr

Mölndal 0 0 0 kr

Mönsterås 2 191 228 844 kr

Mörbylånga 0 0 0 kr

Nacka 0 0 0 kr

Nora 1 121 144 974 kr

Norberg 1 101 121 012 kr

Nordanstig 1 79 94 653 kr

Nordmaling 0 0 0 kr

Norrköping 8 2273 2 723 362 kr

Norrtälje 2 369 442 112 kr

Norsjö 0 0 0 kr

Nybro 2 192 230 042 kr

Nykvarn 0 0 0 kr

Nyköping 1 356 426 536 kr

Nynäshamn 1 202 242 023 kr

Nässjö 3 501 600 266 kr

Ockelbo 0 0 0 kr

Olofström 0 0 0 kr

Orsa 0 0 0 kr

Orust 0 0 0 kr

Osby 1 106 127 002 kr

Oskarshamn 0 0 0 kr

Ovanåker 0 0 0 kr

Oxelösund 1 181 216 863 kr

Pajala 0 0 0 kr

Partille 0 0 0 kr

Perstorp 3 294 352 252 kr

Piteå 0 0 0 kr

Ragunda 1 72 86 266 kr

Robertsfors 0 0 0 kr

Ronneby 3 708 848 280 kr

Rättvik 0 0 0 kr

Sala 1 193 231 240 kr

Salem 0 0 0 kr

Sandviken 2 857 1 026 802 kr

Sigtuna 6 679 813 534 kr

Simrishamn 1 54 64 699 kr

Sjöbo 0 0 0 kr

Skara 2 225 269 581 kr

Skellefteå 1 113 135 389 kr

Skinnskatteberg 0 0 0 kr

Skurup 0 0 0 kr

Skövde 1 120 143 776 kr
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Smedjebacken 1 61 73 086 kr

Sollefteå 2 355 425 338 kr

Sollentuna 2 577 691 324 kr

Solna 0 0 0 kr

Sorsele 0 0 0 kr

Sotenäs 0 0 0 kr

Staffanstorp 0 0 0 kr

Stenungsund 1 128 153 361 kr

Stockholm 10 6272 7 514 707 kr

Storfors 0 0 0 kr

Storuman 0 0 0 kr

Strängnäs 1 129 154 560 kr

Strömstad 0 0 0 kr

Strömsund 0 0 0 kr

Sundbyberg 1 193 231 240 kr

Sundsvall 3 589 705 702 kr

Sunne 0 0 0 kr

Surahammar 0 0 0 kr

Svalöv 0 0 0 kr

Svedala 0 0 0 kr

Svenljunga 1 152 182 117 kr

Säffle 2 180 215 664 kr

Säter 0 0 0 kr

Sävsjö 2 189 226 448 kr

Söderhamn 3 424 508 010 kr

Söderköping 0 0 0 kr

Södertälje 7 1747 2 093 143 kr

Sölvesborg 0 0 0 kr

Tanum 1 122 146 173 kr

Tibro 2 206 246 816 kr

Tidaholm 0 0 0 kr

Tierp 2 261 312 713 kr

Timrå 0 0 0 kr

Tingsryd 1 84 100 643 kr

Tjörn 0 0 0 kr

Tomelilla 1 110 131 795 kr

Torsby 0 0 0 kr

Torsås 1 68 81 473 kr

Tranemo 1 67 80 275 kr

Tranås 1 234 280 364 kr

Trelleborg 1 218 261 194 kr

Trollhättan 4 1045 1 252 052 kr

Trosa 0 0 0 kr

Tyresö 1 322 385 800 kr

Täby 0 0 0 kr

Töreboda 3 241 288 751 kr

Uddevalla 3 594 711 693 kr

Ulricehamn 0 0 0 kr

Umeå 3 395 473 264 kr

Upplands Väsby 1 228 273 175 kr
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Upplands-Bro 1 345 413 357 kr

Uppsala 7 1452 1 739 693 kr

Uppvidinge 1 189 226 448 kr

Vadstena 0 0 0 kr

Vaggeryd 0 0 0 kr

Valdemarsvik 0 0 0 kr

Vallentuna 0 0 0 kr

Vansbro 0 0 0 kr

Vara 1 75 89 860 kr

Varberg 0 0 0 kr

Vaxholm 0 0 0 kr

Vellinge 0 0 0 kr

Vetlanda 1 111 132 993 kr

Vilhelmina 1 69 82 671 kr

Vimmerby 1 113 135 389 kr

Vindeln 0 0 0 kr

Vingåker 2 282 337 874 kr

Vårgårda 1 105 125 804 kr

Vänersborg 2 365 437 320 kr

Vännäs 0 0 0 kr

Värmdö 0 0 0 kr

Värnamo 1 117 140 182 kr

Västervik 2 190 227 646 kr

Västerås 10 1734 2 077 567 kr

Växjö 5 1117 1 338 318 kr

Ydre 0 0 0 kr

Ystad 0 0 0 kr

Åmål 1 173 207 277 kr

Ånge 0 0 0 kr

Åre 0 0 0 kr

Årjäng 0 0 0 kr

Åsele 0 0 0 kr

Åstorp 2 234 280 364 kr

Åtvidaberg 0 0 0 kr

Älmhult 1 155 185 711 kr

Älvdalen 0 0 0 kr

Älvkarleby 1 120 143 776 kr

Älvsbyn 0 0 0 kr

Ängelholm 1 79 94 653 kr

Öckerö 0 0 0 kr

Ödeshög 0 0 0 kr

Örebro 6 1891 2 265 675 kr

Örkelljunga 1 132 158 154 kr

Örnsköldsvik 1 275 329 487 kr

Östersund 1 187 224 051 kr

Österåker 0 0 0 kr

Östhammar 0 0 0 kr

Östra Göinge 6 680 814 732 kr

Överkalix 0 0 0 kr

Övertorneå 0 0 0 kr
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Summa 447 83463 100 000 000 kr
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DELEGATIONSBESLUT
2022-04-27

1 (2)

Ärendenummer
LIV.2022.218

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon: 0502-60 60 00

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Britt Svensson Social- och omvårdnadsnämnden
Miljö- och livsmedelsinspektör Box 45
0502-60 63 27 522 21 Tidaholm
britt.svensson@tidaholm.se

Registrering av livsmedelsanläggning

Företag/organisation: Social- och omvårdnadsnämnden

Adress: Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm

Organisationsnummer: 212000-1736

Anläggning: Hemvårdens Matdistribution

Besöksadress: Biblioteksvägen 2, 522 34 Tidaholm

Ansvarig person: Social- och omvårdnadsnämndens ordförande

Fastighetsbetckning: Solvik 30

Fastighetsägare: Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att registrera ovanstående anläggning som
livsmedelsanläggning enligt förordning (EG) 852/2004, Livsmedelsförordningen
(SFS 2006:813) samt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20).

Bakgrund

Ni har anmält att ni vill registrera ovanstående livsmedelsanläggning. Utifrån
inkomna handlingar bedömer samhällsbyggnadsnämnden att inga hinder för
registrering av anläggningen föreligger.

Följande handlingar ligger till grund för registreringen:

 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, daterad 2022-04-19,
inkom 2022-04-19

 Kompletteringar inkom 2022-04-25

Ändamål för vilken anläggningen är registrerad:

 Packning av färdigförpackade matlådor inför transport till hemvårdens
brukare

 Transport med hemvårdens bilar till brukarna

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Hur det går till framgår på nästa sida.
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DELEGATIONSBESLUT
2022-04-27

2 (2)

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon:0502-60 60 00

E-post:tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni ställa överklagandet till länsstyrelsen, men
skicka det till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Tidaholms kommun

522 83 Tidaholm

eller via e-post:

samhallsbyggnad@tidaholm.se

Samhällsbyggnadsnämnden måste få överklagandet inom tre (3) veckor från den
dag ni fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna prövas. Om
överklagandet inkommit i tid till samhällsbyggnadsnämnden skickas det vidare till
länsstyrelsen.

Tala i överklagandet om vilket beslut ni vill överklaga, beslutets ärendenummer samt
datum för beslutet. Tala också om vilken ändring ni vill ha i beslutet, och skäl för
ändring av beslutet. Om ni har några handlingar som ni vill använda som grund för
ändring av beslutet ska dessa skickas in tillsammans med överklagandet.

Uppge namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress,
ev e-postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ett ombud eller har en
ställföreträdare ska dennes namn, postadress, e-postadress och telefonnummer
anges.

Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av samhällsbyggnadsnämnden,
telefon 0502-60 60 10 eller e-post samhallsbyggnad@tidaholm.se.
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Tidaholms Kommun 
Peter Friberg 
 

Göteborg den 5 maj 2022 

Angående leverans av kärnsystem/kommunala optioner 

Cerner Sverige AB (“Cerner”) har mottagit brev från Västkom och de kommuner som 
har avropat en eller flera av de kommunala optioner som anges i avtalet mellan VGR 
och Cerner (”Kommunerna”). Detta brev skickas till såväl Västkom som var och en av 
Kommunerna. Cerner är fullt ut engagerad i och delar VGR:s och Kommunernas 
vision om en säkrare, effektivare och sammanhängande hälso- och sjukvård för 
Sveriges befolkning där vård i Kommunernas regi spelar en viktig roll.  

Cerner delar den besvikelse som Kommunerna beskriver i sina brev vad avser 
förskjutningar i leveransen inom FVM:s implementationsprogram. Cerner vill påpeka 
att även om det föreligger separata avtal mellan Cerner och VGR respektive mellan 
Cerner och var och en av Kommunerna, så är det fråga om en implementation och 
en gemensam plan för implementeringen där avropade kommunala optioner ingår. 
De kommunala optionerna är således en integrerad del av FVM programmet. Det 
pågår för närvarande en dialog mellan parterna om hantering av 
implementationsprogrammet och tidplanen för FVM programmet vilket Cerner har för 
avsikt att i god anda slutföra så snart som möjligt. Detta inkluderar även frågan om 
hur och när de kommunala optionerna ska implementeras. I dialogen med VGR har 
Cerner tydliggjort sin syn på att förskjutningar i tidplan inte är något som utgör ett 
avtalsbrott som Cerner ansvarar för. Detsamma gäller i förhållande till Kommunerna.  

1. Inledning 

Kommunerna hänvisar generellt till att de omständigheter och påståenden om fel och 
brister som framförts i VGR:s brev av den 2 februari 2022 även omfattar 
Kommunerna. Cerners svar och invändningar i brev ställt till VGR daterat den 28 
mars 2022 är i relevanta delar tillämpliga även i förhållande till Kommunerna. Cerner 
vill också i förhållande till Kommunerna poängtera att Cerner har för avsikt och anser 
sig fullt kapabel att leverera och implementera de kommunala optionerna samt i 
övrigt uppfylla avtalade åtaganden. Cerner har i enlighet med avtalets principer 
föreslagit ändringar och förtydliganden för att åstadkomma en så effektiv lösning som 
möjligt. Detta är ett led i den ändringshantering som regleras i avtalet och innebär 
inte att Cerner inte kommer att leverera enligt avtalet.  

Leveranserna förutsätter vidare att Kommunerna har en konstruktiv och fortlöpande 
dialog med Cerner om detaljer kring optionerna samt att Kommunerna medverkar 
med kravbeskrivningar, beslut, information, underlag och på annat sätt i den 
omfattning och vid de tidpunkter som krävs för att implementationsprogrammet ska 
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lyckas. Det är också viktigt att alla parter verkar för en förbättring av samarbetet inom 
programmet. 

2. Dröjsmål 

De uppdaterade tidsplanerna som för närvarande diskuteras för FVM programmet 
innebär en tidsmässig förskjutning av go-live jämfört med vad som ursprungligen 
avtalats. Den justering av tidplan som kan bli resultatet av den pågående dialogen i 
programmet kommer att gälla även i förhållande till Kommunerna då det som sagt är 
fråga om en integrerad leverans. Det är dock Cerners inställning att bolaget inte 
ensamt är ansvarigt för denna justering utan det finns en mängd bidragande orsaker, 
vilket närmare redogörs för i Cerners brev till VGR av den 28 mars 2022. Vad gäller 
optionerna tillkommer följande omständigheter och orsaker till förskjutningen.  

Optionerna avropades av Kommunerna under mars-juni 2020, d v s i ett sent läge då 
implementationsprogrammet för FVM programmet redan kommit långt i planering och 
design. Detta ledde till ett mer komplext arbete från Cerners sida med att planera och 
hantera de kommunala optionerna i förhållande till FVM programmet i övrigt. 
Påkallandet av optionerna påverkar också FVM programmet då de exempelvis 
föranleder justeringar av omfattning av delleveranser. Först den 7 juni 2021 kunde 
FVM programmet godkänna den Ändringsbegäran som föranletts av Kommunernas 
avrop av option 1 i form av en justering av omfattningen av leveransen och innehållet 
i de olika Delleveranserna. För optionerna 2-3 finns fortfarande inte någon av 
programmet godkänd Ändringsbegäran. Detta innebär att det för dessa optioner 
fortfarande inte är inkluderade i Implementationsprogrammet och inte planerade i 
tidplan, vare sig den Detaljerade eller Överordnade.  

Vad gäller framför allt option 1 har vidare kraven förändrats från Kommunernas sida 
på grund av en förändrad vision och kravbild avseende Nära vård. Som Cerner 
förstår det avser Kommunerna att göra ytterligare ändringar. Även detta har inneburit 
förskjutningen av arbetet.  

Osäkerhet och förändringar i kravställningen har även lett till att Cerner inte kunnat ta 
fram de estimat för kostnader som efterfrågats av Kommunerna.  

Avslutningsvis är det Cerners uppfattning att Kommunerna inte har tillhandahållit 
tillräckliga resurser till programmet och att de resurser som tillhandahållits inte fullt ut 
haft den kompetens som krävts. Det har också brustit i koordineringen och 
samarbete mellan Kommunerna och VGR. Detta kan säkert ha sina orsaker både 
hos VGR och Kommunerna, men inget av det nämnda utgör en omständighet som 
Cerner ansvarar för. Cerner bestrider således att Cerner har något ansvar för de 
merkostnader och skador som Kommunerna anser sig ha drabbats av och kan heller 
inte bekräfta eller vidgå att det finns några sådana kostnader eftersom de inte har 
preciserats närmare.  
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3. Efterleva svensk lagstiftning  

Cerner har för avsikt att uppfylla avtalets krav vad gäller tillämplig lag. Det finns inget 
tvivel om Cerners engagemang och avsikt i denna del. Cerner anser att bolaget inom 
ramen för programmet har den kompetens som behövs för att bedöma vad som 
krävs enligt tillämplig lag. Vad gäller behandling av personuppgifter menar Cerner att 
diskussioner med Kommunerna har inte än börjats. Det är Cerners uppfattning att 
den behandling som är planerad inom ramen för Avtalet är förenlig med gällande 
regelverk.  Cerner anser att det är viktigt med en dialog med Kommunerna som är 
närmast verksamheten och den praktiska tillämpningen av lagstiftning. Detta utgör 
ingen fel eller brist från Cerners sida utan är en naturlig del av samverkan i ett 
komplext program där det är viktigt på samsyn i dessa frågor.  

4. Kompetens och design 

Kommunerna har under denna punkt framfört generella och opreciserade 
påståenden om Cerners förmågor avseende genomförande av Leveransen enligt 
avtalen med Kommunerna. Cerner delar inte denna uppfattning utan anser att Cerner 
driver implementationsprogrammet framåt på det sätt som följer av Avtalet. Cerner 
har för implementationsprogrammet valt medarbetare som är erfarna och har en god 
kunskap i relevanta delar. Eventuella utmaningar har adresserats av Cerner. Inte 
heller kan Cerner se att detta ogrundade påstående från Kommunernas sida skulle 
kunna utgöra en självständig avvikelse enligt Avtalet.  

Som också nämns ovan, är det Cerners uppfattning att Kommuner under 
implementationsprogrammet i många avseenden har brustit vad avser de resurser 
och kompetenser samt underlag och beslut som behövts i programmet, exempelvis 
genom att inte tillhandahålla rätt typ av kompetens vid kritiska tidpunkter samt att 
vidta åtgärder för att adressera de påpekanden Cerner gjort. Det har även brustit i 
koordinering mellan Kommunerna och VGR. Dessa brister är inte något som Cerner 
ansvarar för och den har vidare orsakat merkostnader för Cerner.  

5. Fakturor 

 Den avtalsmässiga grunden för Kommunernas bestridande av fakturor och 
innehållande av betalning är oklar. Cerner bestrider att det finns någon rätt för 
Kommunerna att innehålla betalning för fakturor som utställts. Dessa fakturor har 
förfallit till betalning. Det fakturerade arvodet avser faktiskt upparbetad tid som utförts 
i enlighet med avtalet. Enligt avtalet faktureras implementeringsarbetet till löpande 
räkning månadsvis i efterskott. Detta påverkas inte av tillhandahållna estimat som 
enbart är uppskattningar och som även uppdateras vid behov. Fakturering och 
Kommunernas betalning förutsätter således inte att uppdaterade estimat lämnas eller 
att fakturering är inom angivna estimat. För option 2 anger Kommunerna att faktura 
inte ska betalas förrän design påbörjats. För option 2 avser faktureringen den 
planering och förberedelse som gjorts, vilket arbete ska ersättas av Kommunerna. 
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Cerner anser därför inte att det finns några skäl för Kommunerna att bestrida fakturor 
och hålla inne betalningar.  

6. Avslutande synpunkter 

Som framgår ovan bestrider Cerner att det förekommit eller förekommer några 
avtalsbrott och inte hell föreligger några anteciperade avtalsbrott för vilka Cerner är 
ansvarigt. Det föreligger därför inte någon skyldighet att ersätta Kommunerna för 
eventuell skada, vilken heller inte har preciserats av Kommunerna varför Cerner inte 
kan vidgå att någon skada uppstått.  

Nuvarande status i implementationsprogrammet är en konsekvens av många 
omständigheter med gemensamt ansvar där även VGR och Kommunerna har brustit 
i sina åtaganden och orsakat förseningar och merkostnader för Cerner. Cerner 
förbehåller sig rätten att framställa anspråk med anledning av den uppkomna 
situationen samt förbehåller sig övriga rättigheter enligt Avtalet. 

Cerner avser att fortsätta arbeta med full kraft tillsammans med Kommunerna och 
VGR för en framgångsrik implementation av Lösningen och de kommunala optioner 
som Kommunerna väljer att gå vidare med. Cerner anser också att en fortsatt dialog 
inom programmet - inkluderande de kommunala optionerna - avseende detaljering av 
krav, tidplan och leveranser i implementationsprogrammet ska vara parternas 
gemensamma fokus snarare än en diskussion om påstådda avtalsbrott och krav på 
ersättning. Cerner önskar också en öppen dialog om hur parterna gemensamt och i 
gott partnerskap kan förbättra samverkan i programmet för att säkerställa ett mer 
effektivt och konstruktivt samarbete med tydlig samverkan för att gemensamt 
leverera på programmets effektmål. 

Cerner anser att man genom innehållet i detta brev givit Kommunerna det underlag 
avseende status i leveranser, fullgörelse av skyldigheter och påstådda avtalsbrott 
som efterfrågats av Kommunerna.  

 

Med vänliga hälsningar 

CERNER SVERIGE AB 

 

 

Michael Pomerance 

Styrelseledamot 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/3 

2022-05-16 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Anmälningsärenden 2022-05-24 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden. 

Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1861-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1861-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 1126-22 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-05-24”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-05-16 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/4 

2022-05-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om delegationsbeslut 2022-05-24 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-04-01 – 
2022-04-30 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-04-01 
– 2022-04-30 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Tillfälligt tillstånd 
i slutet sällskap 

Malin Lindholm 
Alkoholhandläggare 

6.2.1 2022-04-04 - 

Paustillstånd Malin Lindholm 
Alkoholhandläggare 

6.2.4 2022-04-11 - 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Åsa Alvner 
Socialchef 

3.1 2022-04-25 SON 2021/284 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Åsa Alvner 
Socialchef 

3.1 2022-05-10 SON 2021/284 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-05-17 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
• Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra 

till förvaltningen att verkställa den. 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till 

förvaltningen att verkställa den. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”månadsrapport april 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2022-

05-04 
✓ Månadsrapport april 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/21 

2022-05-04 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - månadsrapport april 2022 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra 
till förvaltningen att verkställa den. 

Ärendet 
Månadsrapport efter april 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”månadsrapport april 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2022-

05-04 
✓ Månadsrapport april 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

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

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. 

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

2022. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter april 2022 är en budget i balans. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för social- och omvårdnadsnämnden ska nämnden fullgöra 

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

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

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

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

kommunala hälso- och sjukvården. 

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

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

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför. 

Organisation 

 

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

underliggande enheter där arbetet är organiserat inom områdena biståndsbedömning, 

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

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

uppsökande verksamheter. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått föreläggande från Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg(SMS) om förbättrat brandskydd på Solvik 30. Fastigheten behöver 

kompletteras med sprinkler i boenderummen samt att byggnadens brandceller behöver 

förstärkas. Åtgärderna innebär omfattande arbete med lokalerna och de kan då arbetet 

pågår inte användas som boende. Förvaltningen utreder vilka andra 

åtgärder/lokalförbättringar som kan vidtas samtidigt som brandskyddet åtgärdas. 

Bristerna behöver vara åtgärdade 2023-12-31. 
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Nämnden har beslutat om intagningsstopp på Solvik äldreboende. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

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

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

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

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

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

motsvarar en budget i balans. 

Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden motsvarar en budget i balans. 

För att nå prognosen behöver 1,0 miljoner kronor av nämndens medel för oförutsedda 

behov avsättas för att täcka underskott inom nämndens verksamheter. För att nå 

prognosen behöver dessutom 2,0 miljoner kronor av nämndens statsbidrag avsättas för 

att täcka underskott. Därutöver vidtas åtgärder om 1,0 miljoner kronor för att nå en 

budget i balans. 

Verksamheter som har negativ helårsprognos efter perioden januari - april 2022 är köp 

av externa vårdplaceringar inom; LSS, insatser till personer med funktionsnedsättning, 

missbruksvård, samt placeringar pga. våld i nära relationer. Även ekonomiskt bistånd 

har en negativ prognos för helåret. 

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (mars 2022). 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

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

Budgetr

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

Avvikels
e 

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

Avvikels
e (%) 

0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 -

 2022-04-30 

2022-01-01 -

 2022-04-30 
 

2021-01-01 -

 2021-04-30 

Verksamhetens intäkter 19 005 13 979 5 026 18 294 

Verksamhetens kostnader -129 680 -124 671 -5 009 -124 446 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-110 675 -110 692 17 -106 152 

Budgetram 110 692 110 692 0 108 792 

Nämndens avvikelse 17 0 17 2 640 

Preliminärt utfall efter april 2022 är en budget i balans. 

Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• Kostnader för externa placeringar med beräknad verkställighet senare under år 

2022 är medräknade i helårsprognos, men de placeringarna har ännu inte 

påverkat utfallet för år 2022. 

• Av nämndens medel för oförutsett har 1,0 miljoner kronor avsatts till att täcka 

prognosunderskott i verksamheterna. 

• Av riktade statsbidrag avsätts 2,0 miljoner kronor till att täcka 

prognosunderskott i verksamheterna. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 44 337 41 937 2 400 58 348 

Verksamhetens kostnader -367 228 -364 828 -2 400 -368 122 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -322 891 -322 891 0 -309 774 

Budgetram 322 891 322 891 0 315 167 

Nämndens avvikelse 0 0 0 5 393 

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

verksamhetsplan för år 2022. 

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

år 2022: 

• att återöppna äldreomsorgsplatser på Lindängen. 

• att öppna särskilt anpassat demensboende. 
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Ovanstående uppdrag skall enligt budget- och verksamhetsplan genomföras år 2022. 

Genomförandet skall enligt budget och verksamhetsplan för år 2022 föregås av 

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

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

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

av eventuella ytterligare vårdplaceringar behöver hanteras med medel för 

oförutsett alternativ anpassningar. 

• 2,0 miljoner kronor av statsbidrag avsätts för att täcka ökade kostnader. 

• 1,0 miljoner kronor av oförutsedda medel avsätts för att täcka ökade 

kostnader. 

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

Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter har under perioden januari - april 

2022 påverkats av covid-19 pandemin vilket medfört: 

• ökade kostnader vikarier i samband med sjukfrånvaro. 

• kostnader för inköp av skyddsutrustning. 

Försäkringskassan har tillfälligt återinfört ett skydd mot höga sjuklönekostnader för 

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

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

2022 bedöms kunna täckas av statliga ersättningar. 

  

Åtgärdsplan 

För att nämndens helårsprognos april 2022 skall motsvara en budget i balans behöver 

åtgärder vidtas. Åtgärderna behöver sammantaget nå en effekt om 1,0 miljoner kronor 

under år 2022. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Alla 

verksamheter 

Inköps-

restriktivitet 

maj ja 500   Endast de 

nödvändigaste inköpen 

av varor och  

 tjänster får 

genomföras 

Alla 

verksamheter 

Bemannings-

restriktivitet 

maj ja 500   Extra restriktivitet vid 

tillsättning av vikarier 

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 1 000    
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Effekter av åtgärder följs upp i kommande månadsrapporter. 

4.3 Investeringar 

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

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud
geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Social- och 

omvårdnadsnämnden 

900

19 
 500  500 500 0 

Verksamhetssystem 
931

08 
 5 000  5 000 5 000 0 

Summa   5 500  5 500 5 500 0 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-04-

30 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 469 493 514 

- Kvinnor 425 455 474 

- Män 44 38 40 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
90,6 92,3 92,2 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
9,4 7,7 7,8 

    

Antal årsarbetare 452,7 470,5 490,1 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

96,5 95,4 95,4 

Sjukfrånvaro (%) 9,2 8,6 6,5 

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

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

som hör till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 101 Beslut om inriktning för Solviks äldreboende 
och långsiktig lokalplanering för SÄBO 
SON 2022/101 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till nämndens sammanträde 2022-05-24 

utan eget förslag till beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämndens beslutade 2021-11-23, §2021/102-SON, att starta en förstudie 
på Solvik äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste 
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att 
skapa fler och mindre brandceller. Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och 
omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens 
särskilda boenden (SÄBO) samt införande av demensboende. En förutsättning är att Lindängen 
förbereds för att öppna som SÄBO igen, enligt beslut 2022-03-22 (§2022/25-SON) 

Social- och omvårdnadsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att gå 
vidare med scenario 3b och starta en projektering för det scenariot. I projekteringen skall en 
förprojektering göras för att vidare utreda alternativ av scenariot. Utifrån de olika scenarierna är 
det ett nybyggnadscenario som får fler fördelar ur många perspektiv utan att ge dyrare 
driftskostnader än de scenarierna med lägre investeringskostnader. Scenario 3b innebär 143  
boendeplatser fördelat på 15 avdelningar. Detta alternativ är den mest kostnadseffektiva lösningen 
då den budgeterade driftskostnaden beräknas till totalt 90 miljoner kronor och driftskostnad per 
plats blir 632 000 kronor. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att: 

o godkänna upprättad förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för 
SÄBO, 

o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen, 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras i enlighet med 
scenario 3b i förstudien. 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att lämna ärendet vidare till nämndens 
sammanträde 2022-05-24 utan eget förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Inriktningsbeslut Solviks äldreboende och långsiktig lokalplanering för 

SÄBO” 
 Förstudierapport – Solviks äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO 
 Tidaholms kommun marknadsanalys april 2022, Newsec 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

62



Sida 1 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/101 

2022-05-06 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, tf socialchef 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut Solvik 
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO  
Förslag till beslut 

- Social och omvårdnadsnämnden beslutar att: 
o godkänna upprättad förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för 

SÄBO, 
o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen, 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras i enlighet med 

scenario 3b i förstudien. 
Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämndens beslutade 2021-11-23, §2021/102-SON, att starta en förstudie 
på Solvik äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste 
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att 
skapa fler och mindre brandceller. Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och 
omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens 
särskilda boenden (SÄBO) samt införande av demensboende. En förutsättning är att Lindängen 
förbereds för att öppna som SÄBO igen, enligt beslut 2022-03-22 (§2022/25-SON) 

Utredning 
Utgångspunkten i arbetet har varit Solvik och det konkreta brandföreläggande som föreligger. 
Utifrån dessa krav har ett antal varianter av ombyggnad som löser brandföreläggandet utretts. Tre 
huvudspår har utkristalliserats till:  

1. Solvik med 81 platser, något större badrum, brandskyddsåtgärder och uppdaterade 
installationskomponenter  
2. Solvik med 60 platser, ombyggnation med omfattande lokalförbättringar  
3. Nybyggnation med 60 eller 120 platser 

Därefter har ytterligare varianter och kombinationslösningar med övriga SÄBOn undersökts, där 
ambitionen har varit att konkretisera antal platser per boende på ett rationellt sätt och på ett så 
bra sätt som möjligt uppnå målet att införa demensboende och 125 SÄBO-platser samt 20 kort-
/växelvårdsplatser. 

Beräkning av prognos av antal platser i särskilt boende är en kombination av befolkningsprognos 
och prognos av andel invånare i särskilt boende i Tidaholms kommun såväl som jämförbara 
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kommuner. Behovet av platser i Tidaholms kommun bedöms vara ca 125 platser på särskilt 
boende samt 20 kort-/växelvårdsplatser år 2032.  

Tidaholms kommun driver år 2022 164 boendeplatser med äldreomsorg (särskilt boende och 
korttidsvård) fördelat på 15 avdelningar. Den budgeterade driftskostnaden är totalt 100 miljoner 
kronor och driftskostnad per plats är 609 000 kronor. Varje scenarios driftskostnad är beräknad 
med samma metod och visar vad kostnaden skulle ha varit för respektive scenario i 2022 års 
budget. Syftet är att kunna jämföra hur olika alternativ påverkar nämndens driftskostnader. De 
olika scenarierna ger från 136 till 143 boendeplatser och den budgeterade driftskostnaden 
varierar från 90-98 miljoner kronor där driftskostnad per plats spänner mellan 632 000 kr och 
684 000 kronor. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
Ambitionen är att förstudien skall ge beslutsunderlag att välja ett av tre huvudscenarion i syfte att 
förvaltningarna skall starta en projektering av det alternativet. I projekteringen bör mer 
detaljerade lösningar för övriga SÄBO samt övriga behov (LSS, hemtjänst, kontor etc) utredas. 

Social- och omvårdnadsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att gå 
vidare med scenario 3b och starta en projektering för det scenariot. I projekteringen skall en 
förprojektering göras för att vidare utreda alternativ av scenariot. Utifrån de olika scenarierna är 
det ett nybyggnadscenario som får fler fördelar ur många perspektiv utan att ge dyrare 
driftskostnader än de scenarierna med lägre investeringskostnader. Scenario 3b innebär 143  
boendeplatser fördelat på 15 avdelningar. Detta alternativ är den mest kostnadseffektiva lösningen 
då den budgeterade driftskostnaden beräknas till totalt 90 miljoner kronor och driftskostnad per 
plats blir 632 000 kronor. 

Utifrån bedömning om möjliga effektiviseringar och samordningseffekter skulle kvarteret Midgård 
med en nybyggnation av 60 platser kunna ge ett centrum för äldreomsorg där hemtjänst, hälso- 
och sjukvård/rehab och biståndsenheten skulle kunna samordnas med ett SÄBO som har 120 
platser inklusive 20 platser för kortvård. Detta skulle kunna lösa flera av de utmaningar som 
social- och omvårdnadsnämnden står inför med trångboddhet för hemvård och HSL/rehab. Det 
innebär en närhet mellan de olika verksamheterna som kan leda till en mer attraktiv arbetsplats, 
effektivare arbetssätt och färre transporter. Dessutom innebär närheten till centralköket att det 
kan nyttjas till full kapacitet och mängden mattransporter minskar.  

En effekt är att Solvik och Hellidshemmet frigörs för annan boendeform eller verksamhet. I det 
bostadsstrategiska programmet identifieras behovet av fler lägenheter och trygghetsboenden. I sin 
tur leder detta till flyttkedjor som påverkar tillväxt och utveckling i hela kommunen. 
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Bakgrund 
Social- och omvårdnadsnämndens beslutade 2021-11-23, §2021/102-SON, att starta en förstudie på 
Solvik äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste 
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att 
skapa fler och mindre brandceller.  Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och 
omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens särskilda 
boenden (SÄBO) samt införande av demensboende. En förutsättning är att Lindängen förbereds för 
att öppna som SÄBO igen, enligt beslut 2022-03-22 (§2022/25-SON). 

Ambitionen är att förstudien skall ge beslutsunderlag att välja ett av tre huvudscenarion i syfte att 
förvaltningarna skall starta en projektering av det alternativet. I projekteringen bör mer detaljerade 
lösningar för övriga SÄBO samt övriga behov (LSS, hemtjänst, kontor etc) utredas. 

Det finns fyra särskilda boenden (SÄBO) i Tidaholms kommun. Totalt finns 206 platser varav 145 
platser används till särskilt boende och 19 kortvårdsplatser. Bedömningen är att behovet av antal 
SÄBO-platser år 2032 är 125 SÄBO-platser och 20 kortvårdsplatser (inklusive växelvård). Nedgången 
är prognosticerad utifrån en utvecklingstrend där andelen som bor i ordinärt boende jämfört med 
SÄBO fortsätter att öka. 

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 
• En plan för hur äldreomsorgens lokaler och verksamheter bäst ska utformas för en långsiktig, 

perspektiv på 10 år (2032) och kvalitetssäkrad verksamhet, utifrån tidigare utredning om 
framtidens äldreomsorg 

• Brandskyddsåtgärder på Solvik och troligtvis om ett par år på Hellidshemmet 
• Lämplig utformning av lägenheterna 
• Rekommenderat antal boende per avdelning. 
• En modern arbetsmiljö anpassad utifrån vårdbehov är mer attraktiv som arbetsplats och 

underlättar kommande rekrytering av personal. 
• Hur Lindängens lokaler kan nyttjas bäst - SÄBO enligt beslut efter folkomröstning 
• Lagar som styr och påverkar kommunens ansvar och uppdrag. 
• Potentialer såsom välfärdsteknik, digitalisering, synergier, övriga samhällseffekter för en 

kvalitetssäkrad verksamhet i framtidens äldreomsorg 

Medverkande i förstudien 
Social- och omvårdnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt format en 
arbetsgrupp bestående av: 

• Johan Elgh, samhällsbyggnadschef 
• Johan Claesson, fastighetsförvaltare 
• Peter Eriksson, projektledare 
• Marie Bengtzon, planarkitekt 
• Ninni Hellqvist, bygglovshandläggare 
• Pema Malmgren, tf socialchef 
• Maria Wänerstig, kvalitetsutvecklare och socialt ansvarig samordnare 
• Ola Pettersson, förvaltningsekonom 
• Huvudskyddsombud Marie Kling Kommunal, samt skyddsombud Camilla Järlström 
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• Huvudskyddsombud Mimmi Pirttilä Vision 
 

Därutöver har gruppen kompletterats med extern kompetens som tagit fram underlag: 
• Arkitekt: AGE 
• Sakkunning fastighetsmarknadsanalys: Newsec 

Lagar och regler 

Socialtjänstlagen (SoL)  
I 5 kap SoL står bland annat följande: ”4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för 
att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427). 
 
5 §   Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem 
som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd 
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta 
oönskad isolering.  

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och 
annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2018:1724 

Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljön för personalen regleras i arbetsmiljölagen (AML) och i arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS), arbetsmiljöverket har specificerat måttkrav i skriften ”Särskilt boende för äldre – Arbetsmiljö”. 
Här beskrivs också andra krav med hänvisning till gällande regelverk.  
 
Brandlagstiftning 
Brandlagstiftningen beskriver vilka regler som finns gällande brandskyddet inom ett särskilt boende 
för äldre.  

Livsmedelsbestämmelser 
Lagstiftning och bestämmelser som man måste ta hänsyn till är livsmedelslagen (SFS 2006:804), 
livsmedelsförordningen (SFS2006:813), Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS) och EU-
förordningar. 
 
Plan- och bygglagen, PBL  
I PBL finns bestämmelser om byggande där det bland annat ställs krav på tillgänglighet.  
 
Boverkets byggregler, BBR  
BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och 
byggförordningen, PBF Standarder Flertalet standarder följs, gäller för både verksamhetsmässiga krav 
samt byggnadstekniska krav. 
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Metod 
Utgångspunkten i arbetet har varit Solvik och det konkreta brandföreläggande som föreligger. Utifrån 
dessa krav har ett antal varianter av ombyggnad som löser brandföreläggandet utretts. Tre huvudspår 
har utkristalliserats till 1.grundåtgärder, 2.ombyggnation samt 3.nybyggnation. Sedan har ytterligare 
underalternativ undersökts. 

 

Givet dessa alternativ har kombinationslösningar med övriga SÄBON skett, där ambitionen har varit 
att konkretisera antal platser per boende på ett rationellt sätt och på ett så bra sätt som möjligt 
uppnå målet om 125 SÄBO-platser samt 20 kort-/växelvårdsplatser.  

Utifrån dessa kombinationslösningar har andra verksamheter kombinerats vidare, såsom LSS, 
hemtjänst, kontor etc. Detta steg kopplar an till att lokallösningar för dessa verksamheter inte har ett 
akut behov utan bör lösas under perioden 2027-2032. 

Nulägesanalys 
Det finns fyra särskilda boenden i Tidaholms kommun. Från storlek 23 till 81 aktiva platser. Två av 
kommunens SÄBO har sprinklersystem; Midgård och Lindängen. Ett boende, Solvik, har fått en 
brandföreläggande som kräver installation av sprinklers och mindre brandceller. Det fjärde boendet, 
Hellidshemmet, kan komma att få ett liknande föreläggande inom en nära framtid. 

Samtliga av kommunens äldreboende har stora utmaningar gällande byggnadernas utformning, 
planlösning, inom- och utomhusmiljö mm. Lindängen, Hellidshemmet, Midgård och Solvik är uppförda 
under 1950-, 60-, 70- respektive 80-talet och har genomgått delvis omfattande renoveringar i slutet 
av 1990 och början av 2000-talet.  

• Solvik, 7960 kvm (inkl Disponentvillan), är störst med 5,5 avdelningar med totalt 17 platser 
per avdelning, totalt 96 platser. Ursprungligen fanns 6 avdelningar med 17 platser, totalt 102. 
En halv avdelning används för LSS daglig verksamhet. Enligt tidigare beslut används endast 14 
rum per avdelning då man gjort bedömningen om att 17 boende per avdelning inte är 
lämpligt. I praktiken 81 SÄBO-platser, och 15 tomma platser. Därutöver är Solvik hemvist för 
enheten för hälso- och sjukvård/Rehab som har sina arbetsplatser där. 

• Midgård, 6193 kvm, är näst störst med 37 SÄBO-platser och 4 platser som idag är tomma 
platser efter en beslutad anpassningsåtgärd samt 19 kortvårdsplatser. Totalt 60 platser 
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• Hellidshemmet, 3675 kvm, har 27 SÄBO-platser och 7 platser som LSS-boende. Totalt 34 
platser. Dessutom bedrivs dagverksamhet för äldre i lokalerna. 

• Lindängen, 2689 kvm har totalt 23 SÄBO-platser som är tomma idag, men där det finns 
beslut om att förbereda för återöppnande. 

Antal platser inom äldreomsorg i Tidaholms kommun 

 

 
Midgårds äldreboende har en småskalighet sedan sista ombyggnationen när det gällande avdelning 
Idun, Tor och Frigg som alla har tio platser vardera. De gemensamma ytorna ger möjlighet till en bra 
översikt utan längre korridorer. Lokalerna på avdelning Balder, Brage och Heimdal har en annan 
planlösning som inte ger möjlighet till samma uppsikt då dessa renoverades mer sparsamt. Dessa 
används idag till kort- och växelvårdsplatser totalt 19 (8+11) förutom Heimdal som används som 
särskilt boende med 11 platser. Byggnaden har under åren haft flera vattenskador, som nu är 
åtgärdade. I nuläget har boendet en utmaning för att leva upp till Socialstyrelsens rekommendationer 
gällande en anpassad utomhusmiljö för personer med demenssjukdom. Då byggnaden är uppdelad i 
tre plan finns hiss men den är för liten för att transportera någon som är sängliggande. En del fönster 
sitter för högt upp för att personer som sitter i rullstol ska kunna ta del av vad som händer utanför 
boendet. Boendet har ett väl fungerande brandskydd. Boendet har totalt 60 platser. Centralköket 
ligger i nära anslutning. 

Lindängens äldreboende är ett småskaligt boende och omfattar tre avdelningar om totalt 23 
lägenheter (7+6+10). Boendet ligger i markplan och har tillgång till natur tätt intill boendet. 
Lindängen har ett bra och väl fungerande brandskydd. Boendet består också av långa och korta 
korridorer vilket gör att det är svårt för personer med demens att orientera sig på boendet. 

Solviks äldreboende har under åren genomgått flera funktionella renoveringar sedan uppstarten 
1983. Dagens avdelningar på Solvik består av 17 rum som är 28 kvm stora, förutom avdelning fem 
som har elva rum. Toaletterna upplevs som trånga och svårarbetade. Rummen är trivsamma, men 
små och det saknas ”pentry” med diskho. Övriga förvaringsmöjligheter är väldigt begränsade. I dag 
finns ett större gemensamhetsutrymme som fungerar som kök, matsal, allrum och TV-rum. Efter en 
brandskyddsgenomgång 2021-10-26 har fastigheten fått ett föreläggande. Brandskyddet ska vara 
åtgärdat till årsskiftet 2023/2024 annars riskerar boendet att stängas. Förutom brandskyddet har 
fastigheten ett stort behov av att åtgärda avloppssystemet. Även installationskomponenter såsom el, 
ventilation och värme behöver förbättras inom en nära tid. 

Hellidshemmet har en småskalighet i antalet rum per avdelning (10+10+7+7), men långa 
korridorer präglar fortfarande boendet som också har utmaningar när det gällande anpassade inom- 
och utomhusmiljöer för personer med demenssjukdom.  De gemensamma ytorna skulle behöva vara 
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större och kunna avgränsas. En brandsskyddsgenomgång kommer vara aktuell inom tre år vilket 
kommer innebära ett nedslag på brandskyddet då varje boenderum saknar vattensprinklers.  

Behovsanalys av antal platser på särskilt boende 
Tidaholms kommun har jämfört med andra kommuner en hög andel invånare som bor i särskilda 
boendeformer. Andelen invånare 65+ i särskilt boende i Tidaholm var år 2020 5,0 procent, 
motsvarande andel i liknande kommuner var 3,7 procent. 

 

Nämnden har under år 2019 – 2021 genomfört stora anpassningar i verksamheterna för att nå en 
budget i balans. Antalet platser på särskilt boende har minskats. Tidaholms kommun har även efter 
genomförda anpassningar en hög andel invånare i särskilda boendeformer jämfört med andra 
kommuner. 

Prognos, behov av antal platser på särskilt boende år 2032 
Uppskattning behov av antal platser på särskilt boende är baserad på befolkningsprognos för 
Tidaholms kommun samt utvecklingen av andel brukare på särskilt boende i Tidaholms kommun och i 
kommungrupp C7(pendlingskommun till mindre tätort), där Tidaholms kommun ingår. 

 
Prognos antal invånare 80+ 
Antal invånare 80+ har varit ungefär 800 personer i 
Tidaholms kommun mellan år 2010-2015. Från år 
2016 har antal invånare 80+ ökat. Enligt 
befolkningsprognos kommer antal invånare 80+ att 
vara 1 177 personer år 2030. Ökningen är som 
störst under åren fram till år 2028 för att sedan 
plana ut. 
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Prognos andel invånare i särskilt boende 
 

Andel invånare 80+ i särskilt boende har minskat 
sedan år 2010. I Tidaholms kommun har andelen 
minskat från 18,7 procent år 2010 till 15,0 procent 
år 2020. I kommungrupp C7 har andelen invånare 
80+ i särskilt boende under samma period minskat 
från 14,6 procent år 2010 till 10,8 procent år 2020. 

Utvecklingen är tydlig under perioden 2010-2020. 
Andel invånare 80+ i särskilt boende minskar. 
Prognos för antal platser i särskilt boende som kommer att behövas år 2032 är baserad på 
antagandet att andel invånare i särskilt boende fortsätter att minska. Enligt prognos kommer andel 
invånare 80+ i särskilt boende i kommungrupp C7 vara ca 8,0 procent år 2032. 

 
Prognos behov av platser i särskilt boende 
Beräkning av prognos av antal platser i särskilt boende är en kombination av befolkningsprognos och 
prognos av andel invånare i särskilt boende. Diagrammet nedan visar hur många platser som skulle 
behövas i Tidaholms kommun om kommunen skulle ha samma andel invånare i särskilt boende som 
kommungrupp C7. 

Behovet av platser i Tidaholms kommun bedöms vara ca 125 platser på särskilt boende år 2032. 

Om ökningen av antalet äldre planar ut efter år 2030 kan behovet av platser minska ytterligare fram 
till år 2040. 

När den här rapporten skrivs (2022 april) har kommunen ingen kö till särskilt boende.  

Tilldelning av resurser sker utifrån referenskostnader och volymförändringar. Nämnden tilldelas 
resurser som skall räcka till att driva lika god äldreomsorg som i övriga kommuner i landet. Med 
nuvarande resurstilldelning behöver ambitionsnivån inom äldreomsorgen harmonisera med övriga 
kommuner. 
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Antal invånare med hemtjänst 
 

Prognos andel invånare med hemtjänst i 
ordinärt boende 
Andel invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt 
boende i Tidaholms kommun har under perioden 
2015-2020 varit ca 13,0 procent. I kommungrupp 
C7 har andelen varit ca 20,0 procent under samma 
period. Tidaholms kommun har en lägre andel 
invånare med hemtjänst i ordinärt boende än 
genomsnittet i kommungrupp C7. 

Andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende 
har inte ändrats under perioden 2010-2015. Om 
trenden fortsätter är prognos andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende i Tidaholms kommun 
13,0 procent år 2032. Då förändringen även i liknande kommuner varit liten görs antagandet att 
andelen invånare med hemtjänst i ordinärt boende i liknande kommuner är 19,0 procent år 2030. 
Antagandena är baserade på en kort tidsperiod vilket gör prognosen mer osäker. 

Av diagrammen framgår att Tidaholms kommun har en hög andel invånare i särskilt boende, och en 
låg andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende, jämfört med andra kommuner. 

 

Prognos antal invånare med hemtjänst i ordinärt boende 
Prognos antal invånare med hemtjänst i ordinärt 
boende är beräknad på befolkningsprognos och 
andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende. 
Diagrammet nedan visar utveckling av nuvarande 
trend där antal invånare med hemtjänst i Tidaholms 
kommun fortsätter att vara lägre än genomsnittet i 
kommungrupp C7. Röd prickad linje markerar antal 
invånare med hemtjänst om Tidaholms kommun 
skulle ha samma andel invånare med hemtjänst som 
genomsnittet i kommungrupp C7.  

Med befolkningsprognosens ökning av antal invånare 
80+ och andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende oförändrat på 13,0 procent kommer antal 
invånare med hemtjänst i ordinärt boende att öka under perioden fram till 2030. 

Prognosen är att antal invånare med hemtjänst kommer att vara inom intervallet i diagrammet och 
närma sig kommungruppen. Enligt prognos kommer Tidaholms kommun att ha 200-300 invånare med 
hemtjänst i ordinärt boende år 2032.  

Ökningen innebär att det inom hemvården kommer att behövas större lokaler med fler 
omklädningsrum, kontor, förråd och parkeringsplatser med laddningsmöjlighet.  
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Omvärldsbevakning 
I kringliggande kommuner finns många exempel på hur man har byggt nytt under senare tid. Lidköping 
håller på att bygga nytt demenscenter Villa Videbeck som beräknas stå klart 2023, Götene byggde 
Ceciliagården 2008, Hjo byggde Sigghusberg 2018, Falköping byggde Tåstorps demenscenter 2020, 
Skövde har byggt Ekedal och Skara håller på att bygga Teglagården.  

Efter analys av ett antal färdigställda särskilda boenden beräknar man ca 79 kvm byggnadsyta per 
boende varav 33-38 kvm är själva boenderummet med pentry, förråd och toalett. 

Nedan finns bild på ett rum på Solvik idag och exempel på utformning och storlek av rum: 

 

Demensboende 
I rapporten till social- och omvårdnadsnämnden i november 2021: ”Förutsättningar för ett 
demensboende/demensavdelningar i Tidaholms kommun” framgår nedanstående angående lokalernas 
beskaffenhet: 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demens rekommenderas att socialtjänsten bör 
erbjuda ett särskilt boende som är anpassat för personer med demenssjukdom. 
Boendena ska då vara småskaliga och ha en inkluderande boendemiljö, vilket innebär 
att personalen bekräftar individens upplevelse av tillvaron och understödjer dennas 
personlighet. En inkluderande boendemiljö främjar möjlighet till delaktighet och 
känslan av att vara välkommen i dagliga aktiviteter, till exempel genom arkitektur och 
färgsättning. Vidare innebär det en miljö som känns bekant för personen med 
demenssjukdom, vilket till exempel leder till att hon eller han kan hitta till toaletten så 
självständigt som möjligt. I en inkluderande boendemiljö är det övergripande tempot 
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lugnt och vårdarbetet tar utgångspunkt i individens personliga rytm.  
 
Ett småskaligt boende enligt socialstyrelsens riktlinjer består av ett begränsat antal 
(fysiskt avgränsade) lägenheter, med vissa gemensamma utrymmen såsom dagrum och 
matsal. Flera sådana boenden kan finnas i samma fastighet. Det finns inte några 
bestämmelser om hur många som kan bo i ett småskaligt boende för att det ska få 
kallas just småskaligt. Däremot omfattar 75 procent av alla särskilda boenden som är 
anpassade för personer med demenssjukdom 10 lägenheter eller färre.  
Socialstyrelsens bedömning är att många särskilda boenden är småskaliga redan i dag. 
De kommuner som inte har småskaliga särskilda boenden behöver se över hur det 
särskilda boendets storlek påverkar möjligheten att erbjuda personcentrerad vård och 
omsorg för personer med demenssjukdom. På kort sikt kan detta innebära ökade 
kostnader för socialtjänsten. På längre sikt kan det dock bland annat leda till en mer 
anpassad boendemiljö som kan minska förekomsten av beteendemässiga och psykiska 
symptom vid demens. 

Personer med demenssjukdom, både de i ordinärt boende och de i särskilt boende, 
har samma behov som andra av att vara en del av samhället och möta andra i sin 
närmiljö. Denna grupp kan dock ha begränsad möjlighet till en trygg utomhusvistelse, 
till exempel på grund av nedsatt orienteringsförmåga, minnesfunktion, uppmärksamhet 
och balans. Utevistelse kan dock bidra till positiva effekter på hälsan och skapa mening 
i tillvaron. Behovet av stöd för att möjliggöra en trygg utomhusvistelse kan tillgodoses 
på olika sätt, till exempel genom tillgänglighetsanpassning av utemiljön vid vård- och 
omsorgsboende, erbjudande av tekniska eller kognitiva hjälpmedel och möjlighet till 
sällskap vid utevistelsen. Att röra sig eller vistas ute kan dessutom upprätthålla 
rörelseförmågan och muskelstyrkan och stimulera sinnena. Det är dock viktigt att 
utomhusvistelsen struktureras och anpassas till den enskilda personen och sker på ett 
tryggt och säkert sätt. 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör socialtjänsten kunna erbjuda anpassad 
måltidsmiljö, exempelvis i små grupper, tillräckligt med tid för att kunna äta i lugn och 
ro och möjlighet att själv komponera måltiden, till personer med demenssjukdom. 
Avgörande för rekommendationen är att åtgärden bidrar till minskade ätproblem, 
förbättrad funktion och ökad livskvalitet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav 2013 ut ett kunskapsmaterial 
tillsammans med en checklista som handlar om hur miljöanpassningar i särskilda 
boenden kan bidra till att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med 
demenssjukdom och minimera begränsningsåtgärder så som t.ex. låsta dörrar.  
 
Vid planering av införande av ett demensboende/demensavdelningar är det viktigt att 
tänka på boendets utformning, planeringen av rum, gemensamma utrymmen, ljud, ljus, 
färgsättning, materialval, utsmyckning, säkerhet, sysselsättning och utemiljön. Flera 
kommuner har upprättat program för sina vård- och omsorgsboende där flera viktiga 
aspekter lyfts rörande utformning, inom- och utomhusmiljön mm.   
 
Golv 
Golven ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard ex Boverkets 
byggregler samt, i förhållande till de boendes behov, uppfylla följande krav:  
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Undvik mönster som, av personer med nedsatt kognitiv förmåga, kan uppfattas som 
någonting annat än vad det är. Hala golvytor får inte förekomma.  Det ska samtidigt 
inte innebära att golvet blir svårstädat på grund av ojämn yta. Golvet ska inte bidra till 
att ljus från lampor och fönster reflekteras på ett sådant sätt att det utgör ett hinder 
eller störning av upplevelsen av rummet. 
 
Ytskikt 
Ytskikten ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i 
förhållande till de boendes behov, uppfylla följande krav: 
Utformning så att de bidrar till att göra den boende mer självständig 
Mönster och färger som bidrar till att den boende kan orientera sig. 
 
Ljus 
Belysningen ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i 
förhållande till de boendes behov, uppfylla följande krav:  Belysningen ska kompensera 
för nedsatt syn (tillräckligt ljus, rätt ljus, inga reflektioner). Belysningen ska ha 
egenskaper som under dagtid bidrar till vakenhet och därmed ger förutsättningar för 
en god nattsömn. Belysningen ska ge de boende vägledning i olika situationer (till 
exempel vägleda till toalett nattetid så att fall kan undvikas). 
Belysningen ska ha energisparfunktion då den inte används/behövs.  
Belysningen ska ingå i en helhet tillsammans med arkitektur, färgsättning och inredning  
Uttag förberett för dekorationer och pynt vid fönsterbänkar och ovanför fönster 
  
Funktioner som belysningen ska ha:  
Installationer som är flexibla och som enkelt kan styras och regleras av boende och 
personal utifrån aktuella behov och förutsättningar. Belysningen ska vara vägledande i 
lägenheter och korridorer. Sensorstyrning ska kunna användas vid behov 

Ljud  
Hörselslinga ska finnas i gemensamma utrymmen 
Ljuddämpning som ger en behaglig ljudmiljö  
 
Ventilationssystem  
Ventilation ska styras med luftkvalitetsgivare i de gemensamma lokalerna 
Displayer med information om luftkvalitet ska finnas. Temperaturen ska kunna regleras 
för varje lägenhet. Krävs det svalare luft när uteluften är 20° C eller mer så krävs även 
installation av komfortkyla. Komfortkyla är den kyla som används för att sänka 
byggnaders inomhustemperatur för människors komfort.  
 
Värmesystem  
Värmen i varje lägenhet ska kunna styras och regleras av personal. Värmen ska kunna 
styras och regleras av personal i de gemensamma lokalerna. Displayer med information 
om temperatur ska finnas tillgänglig. 
 
Lås- och larmsystem 
Larmsystem avseende vård- och omsorgsboende ska utformas enligt senaste teknik. 
Funktioner som lås och larmsystem ska ha: Installationer som är sensorstyrda och som 
känner av boendes position 
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Säker nyckelhantering och/eller behörighetshantering. Loggning på individ vid öppning 
av dörrar, nyckelskåp och medicinskåp. Samtliga dörrar som avgränsar brandceller ska 
automatisk stängas vid brandlarm. Vid brandlarm ska samtliga dörrar och grindar 
automatiskt låsas upp utan att registrering/loggning av vilka som passerar, stängs av. Till 
individlarmet ska olika typer av sensorer kunna kopplas in enligt ”plug and play” 
princip. Installationen av larm för såväl brand, skalskydd och individ ska vara 
oberoende av extern kraftkälla och externt IT- nätverk (internet) under minst 60 
timmar. 
 
IT, el data/tele  
Byggnaden ska vara förberedd för framtidens informations- och 
kommunikationsteknologi. Det innebär att det ska finnas en heltäckande struktur för 
såväl trådlös som trådbunden kommunikation som kan användas av såväl 
verksamheten som boende och besökare och vara oberoende av vilken personbunden 
hårdvara som den enskilde använder. Byggnaden ska: Tillhandahålla möjligheten för 
personal att nå verksamhetssystem via både trådbundet som trådlöst nätverk. 
Tillhandahålla möjligheten för personal att kunna nyttja telefoni genom fast förbindelse 
(ex fax). Ge möjlighet för boende att kunna beställa egna tjänster från 
fibernätleverantörer i form av TV, Internet samt telefoni. Utrustas med uttag för att 
koppla till dieselaggregat vid elavbrott.  
Utrymme för teknikrum. Plats i byggnaden där kablage och IT-infrastruktur kan 
kopplas samman. Utrymmet ska vara låsbart. Vid delat teknikrum med extern 
verksamhet så ska även korskopplingsstativ gå att låsa.  
 
Vatten  
Nödvattenanslutning  
Installationsmöjlighet för legionellasanering 
 
Avfallshantering 
Inomhus ska sortering för följande sorteringsmöjligheter finnas: plast, papper, 
brännbara hushållssopor, komposterbart. På varje avdelning finns ett kylt soprum eller 
annan lösning för inkontinensskydd. Utrymme för större lagring ska finnas för: plast, 
papper, brännbara hushållssopor, komposterbart, kartong, glas, wellpapp, metall, 
batterier, deponi samt träpallar. 

Ekonomiska faktorer 

Årlig merkostnad för att driva en avdelning med tio platser som demensavdelning är beräknad till 
900 000 kronor jämfört med en ordinär avdelning. Avdelningen har då samma bemanning såväl vardag 
som helg och kväll. 

Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en 
demenssjukdom, vilket innebär en stor framtida utmaning för samhället. Personer med omfattande 
fysiska eller kognitiva besvär kan behöva insatser dygnet runt, vilket kan erbjudas vid ett särskilt 
boende eller då det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna hemmet trots hjälp av olika 
stödinsatser. Personer som flyttar till särskilt boende är ofta multisjuka och det är inte ovanligt att de 
utvecklar en demenssjukdom under perioden.  
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Nya eller renoverade lokaler som är anpassade utifrån vårdbehov och modern arbetsmiljö gör 
lokalen som arbetsplats mer attraktiv och underlättar kommande rekrytering av personal. 

Konsekvensanalys 
Om inga åtgärder vidtas för att åtgärda brandskyddet kommer Solvik äldreboende att behöva stängas 
vilket kommer att innebära att det finns för få särskilda boenden i kommunen. Att då inte kunna 
verkställa beslut om särskilt boende skulle kunna bidra till att kommunen får köpa plats i en annan 
kommun samt att risken för vite ökar med tanke på att det kommer vara svårt att verkställa beslut.  

Att förbättra arbetsmiljön på Solvik, som idag upplevs som bristfällig, vilket i sin tur påverkar 
möjligheten för personalrekrytering och kommunens möjlighet till att vara en attraktiv arbetsgivare, 
kan öka möjligheten att uppnå trygg och säker vård. 

Vid om- eller nybyggnation finns stor potential att inkorporera framtidens äldreomsorg genom 
välfärdsteknik.  

Ekonomiska konsekvenser 
Bedömningen är att behovet av antal SÄBO-platser och boenden år 2032 är 125 SÄBO-platser och 
20 kortvårdsplatser (inklusive växelvård). Att harmonisera antalet boendeplatser där Tidaholms 
kommun fortsätter närma sig övriga kommuner i förhållandet andel invånare på särskilt boende/andel 
invånare med hemvård kan ge de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna driva 
demensavdelningar. Om antal boendeplatser fortsätter att vara betydligt högre än övriga kommuner 
kommer det att krävas förändringar i budgetarbetet med ökad ambitionsnivå för äldreomsorgen med 
ökad tilldelning av budgetmedel. 

I det bostadsstrategiska programmet identifieras behovet av fler lägenheter och trygghetsboenden. I 
sin tur leder detta till flyttkedjor som påverkar tillväxt och utveckling i hela kommunen. 

Evakuering under byggprocess. 
I scenario 1och 2 kan två avdelningar på Solvik evakueras samtidigt för byggnation. Sedan 31 mars 
2022 råder intagningsstopp på Solvik vilket innebär att antalet boende kommer att minska successivt 
för att frigöra två avdelningar. Allteftersom avdelningarna blir klara sker omflyttningar inom boendet. 
För att kompensera intagningsstoppet öppnas Lindängen en avdelning i taget. En osäkerhetsfaktor är 
om Solvik går att färdigställa inom tidsramen och då behöver dispens sökas. 

I scenario 3 kan Solvik fortsätta att fungera som boende till dess att nytt boende står klart och då 
sker flytt. Dock kräver detta att man får en dispens efter 31december 2023 och då är det fördelaktigt 
om inte alla 81 platser är fyllda utan att man använder Lindängen. 

Alternativa lösningar 
Förstudien har under arbetets gång konkretiserats i tre olika scenarion:  

1. Solvik med 81 platser, något större badrum, brandskyddsåtgärder och uppdaterade 
installationskomponenter 

2. Solvik med 60 platser, ombyggnation med omfattande lokalförbättringar 
3. Nybyggnation med 60 eller 120 platser 
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Investeringsbeloppen för de tre scenariona är olika. Förstudien har lagt stort fokus på totalkostnad, 
där hela kostnadsbilden för Tidaholms kommun fokuseras på driftskostnad och ett långsiktigt 
perspektiv. Se nedan totalkostnadskalkyl.  

Även tidsaspekter är förhållandevis olika mellan de tre olika alternativen. Total tid för genomförande 
är lägst för alternativ 1 och högst för alternativ 3. Under en övergångsperiod behöver alla särskilda 
boenden finnas kvar i alla scenarier. 

Flertalet aspekter har värderats i en jämförelse i syfte att sammanväga alla perspektiv och nå en 
rekommendation. 

Scenario 1 – Solvik med 81 platser, nödvändiga åtgärder 
I förslaget så görs de åtgärder som föreskrivs i brandföreläggandet, samt åtgärder av de sedan tidigare 
kända problemen med installationskomponenter på Solvik. Dessutom flyttar man väggen till 
badrummen något för att öka rymligheten i badrummen. I övrigt sker inga förändringar av lokalernas 
disposition. Detta innebär en investering på Solvik och senare eventuellt på Hellidshemmet. 

Åtgärden kräver att avdelningarna utryms. Eftersom Solvik är det största boendet så kan inte alla 
avdelningar evakueras samtidigt. När åtgärderna är klara kommer Solvik fortsatt att ha 81 
boendeplatser, 15 tomma platser och avdelningar med 14 boende. Vilket är stora avdelningar då det 
rekommenderade antalet är max 10 boende per avdelning. 

I detta scenario kan man välja att ha 20 SÄBO-platser ANTINGEN på Midgård ELLER på 
Hellidshemmet för att nå till det bedömda behovet 2032. Dessa alternativ benämns 1a och 1b. 

Fackliga parter har medverkat i förstudien. Utifrån de underlag som finns nu framtaget så 
rekommenderas inte alternativ Solvik med 81 platser. De huvudsakliga argumenten är avdelningar 
med för många boende och utmaningar i att ha en god arbetsmiljö när man ska bedriva vård i rum 
som är 28 kvadratmeter med trånga badrum.  

Boende avdelningar Rum per 
avdelning 

Tomma platser Totalt antal 
SÄBO-platser 

Kommentar 

Solvik 5,5  14  15  81  
Alternativ 1a 
Midgård 

2 10 21 
Möjlig annan 
användning LSS-
boende eller 
kontor. 

20 19 
kortvårdsplatser 

Alternativ 1b 
Hellidshemmet 

2 10 7 
Möjlig annan 
användning för 
Hellidshemmet 
är LSS daglig 
verksamhet, 
dagverksamhet 
för äldre, skola 
eller del av 
hemtjänst. 

20 19 
kortvårdsplatser 
på Midgård och 
LSS-boende 

Lindängen 3 6-11 0 23  
TOTALT 10,5 6-14 22-36 124  19 

kortvårdsplatser 
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Scenario 2 – ombyggnation 
Dagens avdelningar på Solvik byggs om till 10 rum per avdelning och rummen blir då 42 kvm. Detta 
skulle innebära en avsevärd förbättring av arbetsmiljön och höja kvalitén på boendemiljön med 
”pentry” med diskho och bättre förvaringsmöjligheter. I förslaget så görs de åtgärder som föreskrivs i 
brandföreläggandet, samt åtgärder av de sedan tidigare kända problemen med avloppet. 
Omklädningsrum för personalen skulle finnas på varje avdelning. Detta innebär en investering på 
Solvik och senare eventuellt på Hellidshemmet 

Åtgärden kräver att avdelningarna utryms. Eftersom Solvik är det största boendet så kan inte alla 
avdelningar evakueras samtidigt. När åtgärderna är klara kommer Solvik fortsatt att ha 60 platser och 
avdelningar med 10 boende.  

I detta scenario kan man välja att ha 41 SÄBO-platser ANTINGEN på Midgård ELLER 34 SÄBO-
platser på Hellidshemmet. Dessa alternativ benämns 2a och 2b. Om man väljer Hellidshemmet 
innebär det ett lägre antal platser än det bedömda behovet 2032 samt att man måste ta de sju LSS-
platserna på Hellidshemmet i anspråk. 

Fackliga parter har medverkat i förstudien. Utifrån de underlag som finns nu framtaget med förslag på 
rum så kan de ställa sig bakom alternativ Solvik med 60 platser och ombyggnation. 
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Boende avdelningar Rum per 
avdelning 

Tomma platser Totalt antal 
SÄBO-platser 

Kommentar 

Solvik 6  10  0 60  
Alternativ 2a 
Midgård 

4 10 (11) 0 41 19 
kortvårdsplatser 

Alternativ 2b 
Hellidshemmet 

4 7-10 41 tomma 
platser på 
Midgård 

34 19 
kortvårdsplatser 
på Midgård  
LSS- boendet 
Linden får 
placeras på  
annan plats 

Lindängen 3 6-11 0 23  
TOTALT 13 6-10 41 117-124  19 

kortvårdsplatser 

 

Scenario 3 - nybyggnation 
Tre olika alternativ av nybyggnation där hela eller halva Solvik avyttras för att byggas om till annan 
boendelösning, förslagsvis för en äldre målgrupp - trygghetsboende. Detta innebär att man antingen 
river halva Solvik för att bygga en helt ny byggnad med 60 boendeplatser eller att man helt lämnar 
Solvik som SÄBO och bygger ett nytt boende antingen i anslutning till Midgård ELLER ett helt nytt 
stort boende på plats i tätorten. Vid nybyggnation räknar man med ca 79 kvm per boende varav 33-
38 kvm är själva boenderummet med pentry, förråd och toalett. 60 platser motsvarar då knappt 5 
000 kvm. 

Alternativ 3a Alternativ 3b Alternativ 3c 

• Riva och bygga nytt av 
”halva” Solvik i två våningar 

• I kvarteret Midgård görs 
nybyggnation med 6 

• Nytt SÄBO byggs med 
central placering . 

82



med 6 avdelningar med 10 
rum per avdelning totalt 60 
SÄBO-platser  

• Andra halvan av Solvik säljs i 
syfte att konverteras till 
trygghetsboende eller 
liknande. 

• Komplettera ANTINGEN 
med Midgård med 41 
SÄBO-platser samt 19 
kortvårdsplatser. Totalt 60 
platser 

• ELLER Hellidshemmet med 
34 SÄBO-platser samt 19 
kortvårdsplatser på Midgård  
Totalt 53 platser (vilket 
innebär ett lägre antal än 
det bedömda behovet 
2032) 

• Kompletterar med 
Lindängen med 23 SÄBO-
platser  

avdelningar med 10 rum per 
avdelning, totalt 60 SÄBO-
platser. Genom att riva 
”Täppan” och bygga 5000 
kvm i två eller tre plan i 
anslutning till Midgårds 
äldreboende. Innebär att 
kunna nyttja närhet till 
centralköket, samt behov att 
skapa gröna utomhusmiljöer 

• Kompletterar med Midgård 
med 41 SÄBO-platser samt 
19 kortvårdsplatser. Totalt 60 
platser 

• Kompletterar med Lindängen 
med 23 SÄBO-platser  

• Solvik säljs i syfte att 
konverteras till 
trygghetsboende eller 
liknande. 

• Hellidshemmet säljs 
alternativt konverteras till 
annat kommunalt ändamål. 

• Stadshuset kan då 
konverteras för alla SOF:s 
kontor, lokaler för hemtjänst, 
lokaler för övrig verksamhet 
inom hälso- och sjukvård; 
sjuksköterskor och rehab 
samt biståndsenheten.  

Nybyggnation i två eller tre 
plan med 12 avdelningar 
med 10 rum per avdelning, 
totalt 100 SÄBO-platser 
samt 20 kortvårdsplatser 

• Solvik och Midgård säljs i 
syfte att konverteras till 
trygghetsboende eller 
liknande. 

• Hellidshemmet säljs 
alternativt konverteras till 
annat kommunalt ändamål. 

• Kompletterar med 
Lindängen med 23  SÄBO-
platser  

 

 

Kartan visar möjlig placering av byggnad på kvarteret Midgård (alternativ 3b) 
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Totalkostnadskalkyl 
Driftskostnadskalkyl 
Tidaholms kommun driver år 2022 164 boendeplatser med äldreomsorg (särskilt boende och 
korttidsvård) fördelat på 15 avdelningar. Den budgeterade driftskostnaden är totalt 100 miljoner 
kronor och driftskostnad per plats är 609 000 kronor. 

I driftskostnadskalkylen ingår: 

 Lokalkostnad; drift & underhåll, kapitalkostnad, internränta 
 Personalkostnad; omvårdnadspersonal på avdelningarna dag, kväll, helg och natt 
 Övriga kostnader; förbrukningsmaterial för att driva avdelningarna 

I driftskostnadskalkylen ingår inte: 

 Personalkostnad; chef, arbetsledare, biståndshandläggare, vaktmästare 
 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
 Äldreboendens andel av gemensamma övergripande kostnader 

Varje scenarios driftskostnad är beräknad med samma metod och visar vad kostnaden skulle ha varit 
för respektive scenario i 2022 års budget. Syftet är att kunna jämföra hur olika alternativ påverkar 
nämndens driftskostnader. 

 

Investering Solvik med 81 platser, åtgärdat brandskydd, scenario 1a och 1b 

I scenario 1a och 1b åtgärdas brandskyddet på Solvik äldreboende samt att lägenheternas 
badrumsvägg flyttas för att öka utrymmet i badrummen. Fastigheten står även inför renoveringsbehov 
av byggnads- och installationskomponenter, vilket är medräknat i investeringen då det måste göras 
samtidigt.  

 Yta: 6000 m2 
 Kostnad per m2: 18 000 kr, varav 5000 kr brandskydd 
 Investering: 108 miljoner kronor 
 Sammanvägd avskrivningstid: 17 år 

I scenario 1b tillkommer investeringskostnader för kommande åtgärd av brandskydd på 
Hellidshemmet; investering 12,5 miljoner kronor, avskrivningstid 17 år. 

Investering Solvik med 60 platser, ombyggnation, scenario 2a och 2b 

 Driftskostnad 
totalt kr/år 

 Driftskostnad 
per plats kr/år 

Antal 
platser

Antal 
avdelningar

Äldreboende 2022, nuläge 100 000 000    609 000             164           15

scenario 1a Solvik åtgärdat brandskydd 91 000 000      633 000             143           13
scenario 1b Solvik åtgärdat brandskydd 90 000 000      655 000             138           13

scenario 2a Solvik ombyggnation 92 000 000      642 000             143           15
scenario 2b Solvik ombyggnation 90 000 000      660 000             136           15

scenario 3a Solvik nybyggnation 91 000 000      636 000             143           15
scenario 3b Midgård nybyggnation 90 000 000      632 000             143           15
scenario 3c Nybyggnation, ett nytt särski l t boende i  tätort 98 000 000      684 000             143           15
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I scenario 2a och 2b sker en ombyggnation av Solvik äldreboende. Efter ombyggnation kommer Solvik 
äldreboende att ha 60 platser fördelat på 6 avdelningar med tio platser vardera. Fastigheten kommer 
att ha ett fullgott brandskydd. Uppgradering av byggnad- och installationskomponenter kommer att 
utföras i samband med ombyggnationen. 

 Yta: 6000 m2 
 Kostnad per m2: 25 000 kronor 
 Investering: 150 miljoner kronor 
 Sammanvägd avskrivningstid: 24 år 

I scenario 2b tillkommer investeringskostnader för att kommande åtgärd av brandskydd på 
Hellidshemmet; investering 12,5 miljoner kronor, avskrivningstid 17 år. 

Investering Solvik nybyggnation, scenario 3a 

I scenario 3a delas Solvik äldreboende upp i två delar. Fastigheten består idag av två skepp med tre 
avdelningar vardera. Ett skepp rivs och ersätts med nybyggnad äldreboende i två plan med 60 platser 
fördelat på 6 avdelningar med 10 platser. Ett skepp kan avyttras eller nyttjas till annan kommunal 
verksamhet. 

 Yta: 5000 m2 
 Kostnad per m2: 40 000 kronor 
 Investering: 200 miljoner kronor 
 Sammanvägd avskrivningstid: 30 år 

I scenario 3a kan tillkomma investeringskostnader för att kommande åtgärd av brandskydd på 
Hellidshemmet; investering 12,5 miljoner kronor, avskrivningstid 17 år. 

Investering Midgård nybyggnation, scenario 3b 

I scenario 3b kompletteras Midgård äldreboende med en intilliggande nybyggnation. Nybyggnation i 
två eller tre plan med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med 10 platser. 

 Yta: 5000 m2 
 Kostnad per m2: 40 000 kronor 
 Investering: 200 miljoner kronor 
 Sammanvägd avskrivningstid: 30 år 

Investering nybyggnation, ett nytt särskilt boende i tätort 

I scenario 3c byggs ett nytt äldreboende i Tidaholms tätort med 120 platser fördelat på 12 
avdelningar med 10 platser.  

 Yta: 10 000 m2 
 Kostnad per m2: 40 000 kronor 
 Investering: 400 miljoner kronor 
 Sammanvägd avskrivningstid: 30 år 

Det finns idag ingen förberedd mark för en så stor nybyggnation. En så stor nybyggnation behöver 
föregås av en mer omfattande utredning av mark- och planförutsättningar än övriga scenarion. 
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Rekommenderad lösning 
I syfte att skapa en rekommendation har varje scenario analyserats utifrån fördelar och nackdelar. 
Fördelar och nackdelar bedöms sammantaget för hela Tidaholms kommun då förstudien antas av 
Kommunfullmäktige. De delar som Social- och omvårdnadsnämnden påverkas av direkt har 
kvantifierats i påverkan på driftsekonomi. Delar som ger indirekt påverkan på social- och 
omvårdnadsnämnden samt påverkan på övrig nämnd eller Tidaholms kommuns totala ekonomi har ej 
kvantifierats utan kommenteras endast. 

Newsec som i sin rapport (bilaga) lagt stort fokus på fastighetsmarknad benämner det scenariot som 
”hybrid”. (Newsec har för övrigt vänt på scenario 1 och 2 kontra denna rapport).  

Då de tre olika alternativen av är förhållandevis olika utgår fördelar/nackdelar nedan från scenario 3b 
som bedöms som mest rationellt. 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Fö
rd

el
ar

  + Scenariot ger minst 
effekt inom 
lokalbeståndet för 
Social- och 
omvårdnadsnämnden 
och Tidaholms 
kommun i helhet. 
Efter genomförd 
investering samma 
läge som innan 
avseende platser, 
fördelning, använda 
boenden. Mer 
omfattande beslut 
om förändringar 
skjuts på framtiden. 

 

+ Solvik är ett populärt 
SÄBO med bra 
lokalisering som 
utvecklas med samma 
syfte i framtiden. 
Rummen förbättras 
väsentligt både ur 
boendeperspektiv och 
arbetsmiljöperspektiv 
även om 
byggnadskropparna ger 
fortsatt långa 
korridorer som är en 
utmaning. 

+ Boendet bör kunna 
utformas för att möta 
framtidens krav på 
digitalisering, 
utformning för 
demensvård, 
tillgänglighet. 

 

+ Ett samlat äldrecenter 
kring fastigheten Midgård 
ses som positivt för att ge 
såväl brukare, anhöriga 
som personal bra 
förutsättningar till bra 
miljöer. 

+ Nästa steg efter SÄBO-
implementeringen bedöms 
ha god potential i detta 
scenario: 

+ Möjlighet att sälja Solvik 
för ett ändamål som 
stödjer SON:s 
verksamheter för äldre.  

+ Alternativen för 
Hellidshemmet ses som 
möjliga att utveckla.  

+ Ett framtida nyttjande av 
Solkullen (dagens 
stadshus) bedöms till stor 
del kunna ske i SON:s 
verksamhet (hemvård, 
sjuksköterskor, bistånd 
etc). Verksamhet som 
rimligen kan kombineras 
på ett bra sätt med dagens 
socialkontor. 

+ Minskar resor, 
transporter och ledtider 
med 
samordning/effektivisering 
inom social- och 
omvårdnadsnämndens 
verksamheter. Positiv 
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effekt för 
hållbarhetsarbetet. 

+ Scenariot gör att 
centralköket på Midgård 
kan användas på ett 
rationellt sätt och kvalité 
kan utvecklas vidare inom 
ett område som är 
betydande för framtidens 
äldrevård. 

+ Möjlighet men inte krav 
att på ett betydande sätt 
påverka 
fastighetsmarknaden totalt 
i Tidaholm på ett 
omfattande sätt. Olika 
affärsmodeller kan ge 
såväl långsiktigt ägande 
som bidrag till övriga 
fastighetsmarknaden. En 
potential som Newsec 
pekar på som möjlig för 
en ort som Tidaholm. 

N
ac

kd
el

ar
 − Arbetsmiljö, miljö för 

de äldre, fackliga 
inspel. Scenariot 
påverkar lokalen ur 
flera aspekter och 
vissa förbättringar 
sker, men 
bedömningen är att 
åtgärdernas 
omfattning ger 
förhållandevis låg 
effekt ur dessa 
perspektiv. 

− Utifrån den 
utmanande situation 
som föreligger kring 
att attrahera personal 
till omvårdnadsyrken 
bedöms detta 
scenario som negativt 
då arbetsmiljön inte 
bidrar till ökad 
attraktivitet. 

− Demensboende är 
inte möjligt då 
avdelningar är för 
stora. Då Solvik antal 
platser kommer 

− Genom att bygga om 
Solvik till 60 platser 
istället för dagens antal 
nås ingen rationalisering 
avseende 
kvadratmeter/plats.  

− Genomförandet är 
utmanande då en hel 
byggnadskropp måste 
friställas för att 
rationellt byggas om. 
Generellt finns det 
utmaningar i att bygga 
om i befintliga lokaler 
exempelvis 
konstruktionslösningar. 
Brandföreläggandet ger 
en tidplan som inte 
bedöms hållas i detta 
scenario. Kräver 
dispens avseende tid. 

− En kökslösning 
tillsammans med 
Midgårds centralkök 
permanentas om inte 
ett tillagningskök skall 
planeras in på Solvik 
vilket kräver utbyggnad. 

− Scenariona kräver dispens 
från brandföreläggande då 
ledtiden är lång. Dock 
bedöms den möjligheten 
finnas då den slutliga 
lösningen ger en 
betydande förbättring 
inom brandområdet, där 
kraven uppfylls direkt. 
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bestå av mer än 
hälften av Tidaholms 
kommuns SÄBO-
platser, samtidigt som 
antalet brukare med 
demens i framtiden 
är fler än hälften, 
uppfylls inte 
förstudiens mål på 
den punkten. 

− Innebär ett lägre 
antal boendeplatser 
än det bedömda 
behovet 2032 

− Genomförande 
kommer påverka 
verksamheten 
betydande då 
renovering skall ske 
parallellt med 
pågående verksamhet 

− Renovering i befintligt 
bestånd i begränsad 
skala (ej stomrent) 
har visat sig riskabelt 
ekonomiskt 
historiskt. 

Centralkök för SÄBO 
bör då vara en långsiktig 
lösning. 

 

 

Rekommendation 
Social- och omvårdnadsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att gå 
vidare med scenario 3b och starta en projektering för det scenariot. I projekteringen skall en 
förprojektering göras för att vidare utreda alternativ av scenariot. 

Utifrån de olika scenarierna är det ett nybyggnadscenario som får fler fördelar ur många perspektiv 
utan att ge dyrare driftskostnader än de scenarierna med lägre investeringskostnader. 

Utifrån bedömning om möjliga effektiviseringar och samordningseffekter skulle kvarteret Midgård 
med en nybyggnation av 60 platser kunna ge ett centrum för äldreomsorg där hemtjänst, hälso- och 
sjukvård/rehab och biståndsenheten skulle kunna samordnas med ett SÄBO som har 120 platser 
inklusive 20 platser för kortvård. Detta skulle kunna lösa flera av de utmaningar som social- och 
omvårdnadsnämnden står inför med trångboddhet för hemvård och HSL/rehab. Det innebär en 
närhet mellan de olika verksamheterna som kan leda till en mer attraktiv arbetsplats, effektivare 
arbetssätt och färre transporter. Dessutom innebär närheten till centralköket att det kan nyttjas till 
full kapacitet och mängden mattransporter minskar. 

Samtidigt frigörs Solvik för annan boendeform eller verksamhet. På sikt frigörs även Hellidshemmet 
för annan verksamhet. 
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Förväntad effekt 
För minskade driftskostnader och ökad bemanningseffektivitet bör ett boende ha minst 60 platser.  
Detta innebär att för att öka effektiviteten så bör Tidaholms tätort ha ett eller max två boenden mot 
dagens tre boenden. Om två boenden placeras tillsammans på kvarteret Midgård kan man uppnå ett 
antal effektiviseringar. Centralköket finns redan på plats. Bemanning kan samordnas, likaså inköp, 
transporter och aktiviteter. Om ytterligare delar av kommunens lokaler i kvarteret Midgård kan 
ställas om för att användas för hemtjänsten, biståndsenheten och sjuksköterskeenheten så skulle ett 
äldrevård- och demenscentra kunna vara ett nästa steg för att samordna resurser och öka kvaliteten. 

• Förslaget innebär en plan med långsiktigt perspektiv på 10 år (2032) för hur äldreomsorgens 
lokaler och verksamheter bäst ska utformas för och kvalitetssäkrad verksamhet, utifrån 
tidigare utredning om framtidens äldreomsorg 

• Kommunens särskilda boenden kommer efter åtgärder att ha ett fullgott brandskydd. 
• En arbetsgrupp tar fram förslag på lämplig storlek och utformning av lägenheterna med , 

välfärdsteknik, digitalisering och inredning. 
• Förstudien rekommenderar ett max antal boende per avdelning i enlighet med 

Socialstyrelsens rekommendationer. 
• En modern arbetsmiljö anpassade utifrån vårdbehov bedöms som mer attraktiv som 

arbetsplats och kan underlätta kommande rekrytering av personal. 
• Lindängens äldreboende är en del av de lösningar som presenteras 
• I scenarierna beskrivs möjligheter till samordning och synergier. 

Projektets mål 
Framtidens äldreomsorg med ändamålsenliga lokaler 

Driftskostnad för SÄBO ska inte öka 

Förbättrad arbetsmiljö, attraktiv arbetsplats 

Beröringspunkter och beroenden till andra projekt, arbeten och 
tillgångar 
• Hemvårdens lokaler, bedömningen är att hemvårdens verksamhet kommer att öka. Trenden i 

riket, liknande kommuner och Tidaholms kommun pekar i samma riktning. Hemvården har sina 
lokaler på övre plan i Disponentvillan. Dessa lokaler har sedan flera år varit otillräckliga och inte 
fullt anpassade för nuvarande behov.  Dessa behov har identifierats och investeringsmedel för 
lokaler för hemvården är avsatta i investeringsplanen och uppdrag om en förstudie beslutades av 
social- och omvårdnadsnämnden 25 maj 2021. Förhyrning av lokaler sker i ”Tändstickan” som en 
kortsiktig lösning i avvaktan på en mer långsiktig lokallösning. 

• Lokaler för övrig verksamhet inom hälso- och sjukvård; sjuksköterskor och rehab. Dessa 
verksamheter har sina arbetsplatser på Solvik, som idag är för få, för utspridda och inte 
ändamålsenliga. 

• Biståndsenheten finns idag i extern lokal på Telefongatan. Skulle med fördel kunna samordnas 
nära Hemvård och HSL 

• LSS, daglig verksamhet, boenden och kontor/arbetsledning. Det finns daglig verksamhet för LSS i 
en del av Solvik. Det finns ett LSS-boende i Hellidshemmet och kontor/arbetsledning för LSS finns 
i Ingenjörsvillan. Alla dessa lokaler kan behöva ersättas. Dessutom är behovet av ytterligare LSS-
boende stort. 
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• Dagverksamhet för äldre är idag i Hellidshemmets lokaler. Om Hellidshemmet inte ska användas 
som SÄBO kan nya lokaler behövas för verksamheten, som är en biståndsbedömd verksamhet. 

• Stödformer, öppen verksamhet finns idag på entréplan i Disponentvillan. Denna verksamhet kan 
också behöva nya lokaler beroende på vilka beslut som fattas. 

• Köksorganisationen, idag finns centralköket i Midgård. Framtida köksorganisation kan komma att 
innebära tillagningskök på alla SÄBO. 

• Behovet av fastighetsunderhåll minskar avsevärt vid nybyggnation, som innebär en föryngring av 
fastighetsbeståndet.  

Intressenter 
Allmänheten 

Social- och omvårdnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunledning, övriga förvaltningar/stadshus 

Omfattning i tid 
Brandföreläggandet innebär att åtgärder måste vidtas före 31 dec 2023. Scenariona kräver dispens 
från brandföreläggande då ledtiden är lång. Dock bedöms den möjligheten finnas om den slutliga 
lösningen ger en betydande förbättring inom brandområdet, där kraven uppfylls direkt. 
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BAKGRUND OCH METOD
Bakgrund
Tidaholms kommun har inlett en förstudie kring sina lokal- och fastighetslösningar för
social- och omvårdnadsnämnden. Målsättningen med förstudien är att med ett tioårigt
perspektiv hitta lösningar som är ändamålsenliga för en social och omvårdnadsverksamhet
för framtiden. Kommunens utredning kommer att fokusera på ett vård- och ett
byggperspektiv och för att komplettera utredningen behövs kompetensförstärkning inom
vissa områden.

Newsec Advisory Sweden AB, org.nr 556695-7592 (”Newsec”) har av Tidaholms kommun
fått i uppdrag att stötta kommunens utredning med kompetensförsörjning inom strategi
och Fastighetsutveckling. Newsec kommer även att genomföra en marknadsanalys och
utifrån ett antal uppsatta scenarion ge marknadsmässiga bedömningar och råd gällande
hur olika val av fastighetsstrategier kan påverka kommunen på sikt.

Innehållet är strikt konfidentiellt.

Metod
Marknadsanalysen har sammanställts på basis av information från Tidaholms kommun,
Newsecs interna kunskaper och erfarenheter samt andra källor som Newsec bedömer som
tillförlitliga. Som en del av marknadsanalysen har Newsec genomfört en extern
marknadsundersökning av omkring tio bostads- och fastighetsutvecklares syn på Tidaholm.
Newsec har utifrån insamlat material analyserat och utvecklat potentiella hypoteser och
rekommendationer för Tidaholms kommun. Vidare har även inspel från utförda
avstämningar samt besök i Tidaholm med utvalda personer från Tidaholms kommun tagits i
beaktning.

Newsec friskriver sig från felaktigheter eller avvikelser.
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Tidaholm är en stabil kommun med låg arbetslöshet i en stark region med Jönköping och
Skövde som draglok. Kommuner i regionen lockar nya medborgare och förmår behålla
etablerade med såväl arbete som livskvaliteter och goda boendemiljöer till
konkurrenskraftiga priser. De större arbetsgivarna i kommunen och
arbetsmarknadsregionen har en stabil tillväxt och bidrar till de positiva prognoser som ligger
till grund för kommunens utvecklingsplaner.

Kommunen har initierat en översyn av sina lokalförsörjningsbehov, inte minst mot bakgrund
av att fler äldre bor hemma längre med en effektiv hemsjukvård. Det genererar en
överkapacitet på platser inom de kommunala omsorgsboendena över tid. Därtill saknar två
av kommunens särskilda boenden fullständigt lagstadgat brandskydd vilket påskyndar
behovet av en genomlysning, prioritering och beslut om väg framåt.

Newsec redovisar i den här rapporten värdeindikationer samt en marknadsundersökning
med fokus på samhällsfastigheter och bostäder som kan ligga till grund för kommande
prioriteringar. Resultatet av analyserna pekar ut konsekvenser för tre alternativa vägar
framåt. En offensiv väg innebär att marknaden bjuds in att bidra till att skapa lösningar för
hela det kommunala behovet och samtidigt skapa nya bostadsmiljöer. I en defensiv lösning
behåller kommunen beståndet till stor del i egen ägo och investerar själv för att säkra upp
myndighetskraven för boende inom SÄBO. Newsec ger också sina rekommendationer kring
en hybrid möjlighet som öppnar upp attraktiva möjligheter på marknaden samtidigt som
man hushåller med ändliga resurser i form av mark.

Det som behöver ske i första hand är att Tidaholms kommun tar ett beslut om vilken av
dessa vägar som ska tas framöver. Om Tidaholms kommun är redo för att anta den mer
offensiva eller den hybrida vägen framåt så finns ett flertal fortsatta insatser som Newsec
föreslår för att komma vidare i arbetet. Dessa insatser inkluderar att detaljstudera och
räkna igenom alternativen, samt att sondera marknaden i en konkret marknadsdialog med
utgångspunkt i objekten och tänkbart upplägg.
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Tidaholm är en tätort och centralort i Tidaholms kommun. Kommunen är belägen i de östra
delarna av Västergötland och är omgiven av kommunerna Habo, Mullsjö, Falköping, Skövde
och Hjo. Med sitt geografiska läge så är Tidaholm en kommun som möjliggör pendling till
flertalet kommuner och städer så som Skövde, Skara, Falköping med flera.

I kommunen finns det en centralort, två tätorter och flera mindre samhällen. Ån Tidan
rinner genom hela kommunen och binder samman skön natur med charmig stadsmiljö.
Folkmängden i Tidaholms kommun är cirka 13 000 invånare och kommunen har en
arbetslöshet omkring 2,8 procent.

1.1 NÄRINGSLIV
Tidaholm är en småstad med en lång tradition som industristad. Kommunen har totalt cirka
1400 företag. Staden växte fram runt Vulcans Tändsticksfabrik och Tidaholms Bruk i slutet
av 1800-talet och dessa industrier präglar än idag Tidaholms näringsliv. Det finns en rad
specialiserade bolag i Tidaholm, framförallt inom verkstadsindustrin, som för
industritraditionen vidare. Tidaholms mest välkända varumärken representeras av Swedish
Match och Nobia, med deras tillverkning av tändstickor och Marbodal-kök.

Det finns en levande landsbygd kring centralorten med många företag inom lant- och
skogsbruk. Kommunen har även flertalet hängivna entreprenörer och ett varierat utbud av
caféer, restauranger och butiker. För många aktörer, stora som små, så är besöksnäringen
en viktig del av Tidaholms näringsliv.

1. INTRODUKTION TIDAHOLM
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1.2 BEBYGGELSE
Stadsbebyggelsen i Tidaholm består främst av villabebyggelse. I en av Tidaholms
stadsdelzoner finns kriminalvård och i de övriga två stadsdelzonerna finns det primärt
bostäder. Det finns ingen välutvecklad bostadsrättsmarknad utan boenden i Tidaholm består
främst av villor och hyreslägenheter. Det pågår detaljplanearbete där föreslagen plan ska
fördubbla antalet bostäder.

1.3 PÅGÅENDE PROJEKT
Tidaholms kommun har många projekt på gång och är nu inne i en expansiv fas. En del av
dessa projekt utvecklar och ansvarar kommunen själv för. Två av de större projekten som
pågår är utvecklingen av den nya stadsdel Rosenberg samt utvecklingen kring
stationshuset.

1.3.1 ROSENBERG
Stadsdelen Rosenberg har ett vackert naturnära läge längs med Tidan och där utvecklas ett
bostads- och skolområde. Stadsdelen består av skola, förskola, och villatomter samt
promenadvänliga naturområden. Kommunen beskriver stadsdelen som ett område med fina
kvalitéer; Granne med staden, nära naturen!

Älvsbyhus har byggt 20 parhus som ska bilda bostadsrättsförening i området och de första
ägarna kan flytta in under våren 2022. Tidaholms kommun har i området 47 stycken
villatomter där intresset har varit stort och majoriteten av tomterna är sålda. Tomterna för
småhus varierar i storlek och kostar 200SEK per kvadratmeter. Därefter tillkommer
anslutningskostnader för vatten och avlopp, el samt fiber. Ett tjugotal familjer har redan
flyttat in i sina nybyggda hus och fler tillkommer då de endast är en handfull tomter kvar till
salu.

1. INTRODUKTION TIDAHOLM
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1.3.1 UTVECKLING KRING STATIONSHUSET
Tidaholms kommun utreder en framtida utveckling kring stationsområdet i de centrala
delarna av Tidaholm tillsammans med fastighetsbolaget Sigurd Larsson AB. Den privata
utvecklingsaktören fick sommaren 2021 en direktanvisning för mark i området kring gamla
stationshuset och en planprocess har initierats. Syftet med planen är att utreda
busstationens nuvarande placering och möjlighet till förtätning i området kring
Godsmagasinet och Stationen.

I direkt anslutning till markanvisningsområdet är ett par av Sigurd Larssons ABs fastigheter
belägna. De har inkluderats i arbetet för att undersöka dess utvecklingsförutsättningar. Då
Tidaholms kommun idag äger en del av marken inom området så är kommunen en viktig
part för en eventuelll utveckling av platsen. I utvecklingsarbetet har fyra parallella förslag
tagits fram och efter prioritering vidtar detaljplaneläggning samt eventuella
fastighetsförsäljningar. För att inhämta synpunkter från kommunens invånare så genomförs
även en medborgardialog kring de fyra förslagen.

1. INTRODUKTION TIDAHOLM
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2.1 INTRODUKTION
I detta kapitel presenteras information om
nuläget för omsorgsboenden i Tidaholm, där
respektive omsorgsboende kommer att
presenteras separat. Utöver Tidaholms
omsorgsboenden så kommer även
kommunens andra lokallösningar kopplade
till socialkontor och andra vårdrelaterade
verksamheter att inkluderas. Newsec
kommer även att presentera respektive
boendes framtida potential, i form av möjliga
utveckling- och användningsområden.

2.2. SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE
I Tidaholm finns för skrivande stund fyra
stycken Särskilda boende för äldre (SÄBO).
Solvik, Lindängen, Midgård och
Hellidshemmet heter dessa boenden och är
belägna runt om i kommunen. Totalt sett har
Tidaholms kommun en överkapacitet på
platser på dessa boenden. De olika boendena
varierar i popularitet och det är framförallt
boendena i de mer centrala delarna av
Tidaholm som är populära.

2.2.1. SOLVIK
Solviks äldreboende är beläget längs med ån
Tidan med natursköna omgivningar med
närhet till Stallängsskogen samt centrum
med butiker och caféer. Boendet består av
78 lägenheter samt gemensamma lokaler
för måltider, social samvaro och aktiviteter.

Det finns även en gemensam uteplats för de
boende. Lägenheterna är omkring 28
kvadratmeter och består av rum med toalett
och dusch, och vissa av dem har även egen
uteplats. Boendet togs i bruk sommaren 1984
och volymerna anses idag som omoderna
med för stora avdelningar där respektive
avdelning innefattar 17 stycken
lägenheter/rum. De stora avdelningarna
medför även svårigheter med att rekrytera
då det medför hård arbetsbelastning.

Boendet står inför ett brandföreläggande där
brandåtgärder krävs vilket innefattar att ett
sprinklersystem måste installeras.
Kommunen har till sista december 2023 på
sig att åtgärda detta.

Solvik har potential för flera framtida
användningsområden. Om kommunen
beslutar att låta Solvik kvarstå som ett SÄBO
så finns även möjligheten att detta byggs ut
för att kunna erbjuda fler platser. Därmed
kan det bli ett boende med cirka 60 eller 80
platser. Fastigheten har även potential att
omvandlas till radhus eller trygghetsboende.
Vid en sådan konvertering så kan det vara
fördelaktigt för kommunen att sälja
fastigheten med syftet att en privat aktör
bygger och upplåter
radhus/trygghetsboendet.

2.2.2. HELLIDSHEMMET
Vid foten av Hellidsberget ligger
äldreboendet Hellidshemmet. Boendet har en
naturskön omgivning med både gång- och
cykelvägar som leder fram till vattendrag
och Hellidens slott. Boendet renoverades
2001 och består av 27 lägenheter. Likt Solvik
så erbjuder även detta äldreboende
gemensamma lokaler för måltider, social
samvaro, aktiviteter och en gemensam
uteplats.

Lägenheterna är 23-36 kvadratmeter och
inkluderar rum med toalett, dusch,
diskmöjlighet och kylskåp. Hellidshemmet
upplevs av boende, besökare samt
medarbetare som långt borta och ocentralt.

Hellidshemmet är i gott skick och har
potential för flertalet olika
användningsområden. Möjlig användning för
fastigheten är LSS daglig verksamhet,
dagverksamhet för äldre, skola eller så skulle
hemsjukvården kunna ta del av fastigheten.
Ett annat alternativ är att omvandla
fastigheten till radhus i hyresrättsform. I och
med byggnadens goda skick bör den inte
rivas utan istället konverteras om i sådana
fall. Skulle det dessutom finnas ytterligare
byggrätter att nyttja på fastigheten kan
radhusen byggas i en större volym.
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2.2.3 MIDGÅRD
Äldreboendet Midgård är centralt beläget i
Tidaholm med närhet till caféer och affärer.
Boendet totalrenoverades 2004 och består
av 41 lägenheter. Lägenheterna är 22-27
kvadratmeter stora och inkluderar rum med
toalett, dusch, och de flesta av dem har även
diskmöjligheter och kylskåp. Boendet har
även gemensamma lokaler för social
samvaro, måltider och aktiviteter samt
gemensam balkong/uteplats. Utöver det så
har Midgårds äldreboende även en öppen
matservering dit många daglediga och
seniorer kommer för att äta i gemenskap
med andra. Äldreboendet Midgård sitter ihop
med stadshuset.

Då Midgård inhyser både stadshuset, i form
av kontorslokaler, och äldreboende så är
användningsområdet redan i befintligt skick
varierande. Potentialen för fastigheten är
därmed stor för att utveckla till andra
användningsområden. Ett alternativ är att
modernisera Midgård för att få in ytterligare
kontorsändamål genom att samla samtliga
kommunala verksamheter som önskas ha i
stadshuset. SÄBO-delen av Midgård kan
kvarstå men det är viktigt att den delen
särskiljs från den övriga kontorsdelen. En
sådan modernisering kräver en effektiv
lokallösning med cirka 10-15 kvadratmeter
per anställd. Moderna kontorslokaler
attraherar talanger och bidrar till att göra
kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Andra användningsområden som skulle
kunna vara möjliga för fastigheten är att
omvandla det till LSS-boende alternativt att
sälja det med syftet att det konverteras till
radhus/trygghetsboende.

2.2.4. LINDÄNGEN
I september 2021 genomfördes en
folkomröstning i Tidaholm gällande
äldreboendet Lindängens verksamhet.
Frågan som Tidaholms befolkning skulle ta
ställning till var: ”Tycker du att det särskilda
boendet/äldreboendet Lindängen ska vara
kvar?”.

Resultatet av folkomröstningen var tydligt,
då 83,80 procent röstade för att boendet
skulle kvarstå. På Lindängen finns 22 stycken
platser till förfogande, det finns dock ingen
efterfrågan för dessa platser.

Då Lindängen är ett litet SÄBO beläget
utanför centrala Tidaholm så är det kostsamt
att driva i jämförelse med ett större boende.

2.3 ANDRA TYPER AV VERKSAMHETER
Utöver kommunens särskilda boenden för
äldre så har de ytterligare verksamheter som
kräver olika typer av lokallösningar. I
kommande avsnitt presenteras andra
befintliga lokallösningar och behov för
kommunala verksamheter.

2.3.1 STADSHUS
Tidaholms stadshus är beläget på Torggatan
26A i Tidaholm. Stadshuset har en bra
lokalisering, endast en kort promenad från
Tidaholms torg vilket gör det lättillgängligt.

Stadshuset är inte ett optimalt disponerat för
de behov som förvaltningsledning och stab
har. Halva byggnaden på fastigheten
disponeras för kontor och stadshus-
funktioner och resterande del består av
vårdboende och lokaler för social-
förvaltningens verksamhet för individ- och
familjeomsorg. Att ha dessa verksamheter i
samma byggnad är inte optimalt på grund av
säkerhetsrisker. Kontorsytorna som
ursprungligen var vårdboende nyttjas till
stora delar av kommunens staber som har
sin placering i stadshuset.

Kommunen har tidigare utrett stadshuset
och sett över olika typer av möjligheter för
hur stadshuset bäst kan nyttjas och
utvecklats.
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2.3.2 LSS
Lokallösningen för Tidaholms LSS-verksamhet består i dagsläget av inhyrda lösningar vilket
enligt kommunen fungerar bra. Tidaholms LSS-boende Siggetorp är beläget i Stallängsskogen
och ägs av det kommunala bostadsbolaget Tidaholms Bostadsaktiebolag.

Läget för LSS-boendet är inte fel utifrån behovet, men som en framtida möjlighet kan
kommunen kliva ur detta boende och istället lägga LSS-boendet i en vanlig bostadsmiljö,
kanske i en trapphusmiljö där det även går att hysa in vanliga bostäder. LSS-boenden kan
lösas på flera olika sätt och kan integreras med vanliga bostäder för att inte särskildgöra det.

2.3.3 DAGLIG VERKSAMHET
Tidaholms kommun erbjuder daglig verksamhet som är rehabiliterande och
livskvalitetshöjande. Verksamheterna är utspridda i olika hyrda lokallösningar runt om i
kommunen.

2.3.4 HEMTJÄNST
Tidaholms hemtjänstverksamhet hyr i dagsläget lokaler på Solvik. De är i dagsläget
trångbodda i Solvik och kommer därmed att hyra nya lokaler i vårdcentralen av SBB
framöver. Hyresavtalet sträcker sig i fem år med en marknadshyra på 750SEK per
kvadratmeter.
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3.1 INTRODUKTION
Detta avsnitt kommer att presentera hur fastighetsmarknaden ser ut idag i Sverige. Bland
annat kommer Newsec att presentera de största fastighetssegmenten och geografierna.
Detta avsnitt är menat att ge kommunen en förståelse för nuläget på fastighetsmarknaden
ur ett investerarperspektiv som ett stöd i beslut om försäljningar av fastigheter och vid
sökandet av etableringar.

3.2 SVENSK FASTIGHETSMARKNAD

Den svenska fastighetsmarknaden noterade under 2021 den högsta volymen som hittills
uppmätts för ett enskilt år. Transaktionsvolymen för helåret 2021 uppgick till cirka 400
miljarder kronor, vilket medför att Sverige blev Europas tredje största transaktionsmarknad
före Frankrike och efter Tyskland och Storbritannien. Således är fastighetsmarknaden
väldigt attraktiv bland investerare.

Fastighetsmarknaden i Sverige drivs framförallt av inhemskt kapital tillskillnad från t.ex.
Finland och likviditet finns således på marknaden oberoende av internationella aktörer.
Under 2021 föll andelen internationella investerare från 26 procent under föregående år till
17 procent av transaktionsvolymen.

Transaktionsmarknaden i Sverige noterade både små och stora transaktioner under 2021
som även blev ett rekordår för flest antal transaktioner. Fastighetsmarknaden fortsatte att
gynnas av det makroekonomiska klimatet med låga realräntor, goda
finansieringsmöjligheter och stor kapitaltillgång under 2021. Klimatet fortsätter in i 2022
men orosmoln skuggar marknaden i början av året i samband med stigande inflation,
geopolitisk oro, höjningar av räntor och en ökad risk för kapitalåtstramning. Med det sagt så
har marknaden varit fortsatt starkt under det första kvartalet 2022 och fastigheter
fortsätter att säljas på historiskt höga nivåer. Utsikterna är således goda för det
inflationsskyddade segmentet.

3. SVENSK FASTIGHETSMARKNAD
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Sveriges fastighetsmarknad har vuxit under de senaste åren och är en av Europas mest
likvida marknader. Kontorssegmentet har traditionellt dominerat marknaden men under
de senaste decenniet har även de andra segmenten mognat. Idag talas det istället om
bostäder, logistik och samhällsfastigheter. Bostäder har tagit över platsen som största
segment och blev för femte året i rad det största segmentet på fastighetsmarknaden. För
mer information om bostadssegmentet som investerarsegment se sidan. 24.
Samhällsfastigheter blev det fjärde största segmentet under 2021 och är hittills under
2022 det nästa största segmentet efter bostäder. Segmentet har sett en enorm
utveckling över de senaste fem åren och utbudsbrist tros vara den största anledningen
till den relativt sett lägre volymen. Logistik har också haft ett stort intresse, framförallt
från internationella investerare. Segmentet blev det tredje största under 2021.

3. SVENSK FASTIGHETSMARKNAD
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Även om 2021 slog volymrekord för i princip alla lägen förblir huvudstaden Stockholm
dominerande på transaktionsmarknaden med uteslutande flest investerarögon på sig.
Intresset för övriga landet är generellt sett lägre på den svenska fastighetsmarknaden
och segmentfördelningen för den geografin ser annorlunda ut där samhällsfastigheter
och bostäder tar en ännu större plats. Den riskjusterade avkastning sjunker drastiskt för
segment som till exempel kontor i dessa lägen men både samhällsfastigheter och
bostäder erbjuder ofta en fortsatt god riskjusterad avkastning även i övriga landet. Med
färre investerare och en, på en ej aggregerad nivå, nästintill obefintlig fastighetsmarknad
är det ofta en utmaning att locka investerare som kan bidra med nybyggnation,
etableringar och kreativa samhällslösningar.
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4.1 INTRODUKTION
Detta avsnitt kommer att presentera hur marknaden ser ut för samhällsfastigheter. Newsec
kommer först ut presentera nuläget för den generella svenska marknaden för att sedan gå
vidare till marknaden för mindre orter och slutligen hur marknaden ser ut i Tidaholm.

4.2 SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN – ETT NYTT SEGMENT

Samhällsfastigheter är den gemensamma benämningen på fastigheter som till övervägande
del används till skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassade för
samhällsservice. Fastighetstypen kännetecknas av offentliga hyresgäster och nyttjas till
verksamhet såsom vård och omsorg, äldreboende, utbildning, rättsväsende samt andra
myndigheter. Segmentet karaktäriseras av stabil avkastning i relation till risk och med stat,
landsting eller kommun som huvudmän är hyresgästerna mycket kreditvärdiga. Vakanserna
är ofta lägre än för andra fastighetsslag vilket förklaras genom att lokalerna mestadels är
specialanpassade. Detta medför även långa hyresavtal. Segmentet brukar således refereras
till som fastighetsmarknadens stats-obligation med tanke på den stabila och relativt riskfria
intäkten som avtalen och fastighetsslaget medför. Segmentet är relativt nytt på
investerarmarknaden och definitionen av segmentet etablerades enbart för cirka 8 år
sedan. Under dessa 8 år har segmentet sett en enorm tillväxt och mognat även på den
internationella marknaden.

4. SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN
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4.3 SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN – DRIVKRAFTER I SEGMENTET

Samhällsfastighetssegmentet i Sverige har starka bakomliggande faktorer som driver
investerarintresset och således när segmentet under de senaste åren mognat i investerares
ögon har värden stigit och volymer ökat. I graferna nedan representeras tillväxten i
segmentet gentemot fastighetsmarknaden som helhet.

I samband med att marknaden mognat återfinns allt fler aktörer som äger fastighetsslaget.
Nedan är några exempel på sådana aktörer:

4. SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN
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Stark befolkningstillväxt
Total tillväxt om >10% sedan 2010

Åldrande befolkning
antalet personer över 65+ är prognostiserade att överskrida 2,5 miljoner 2035

Skolor och äldreboenden har ett stort investeringsbehov, 
Ungefär 50 % av kommuner bedömer en brist på trygghetsbostäder, nästan 45 % bedömer brist på 

seniorbostäder och cirka 25% bedömer en brist på särskilt boende för äldre

Ökad barnafödsel
Antal födda har ökat nästan obrutet sedan 2000

Strikta lagstiftningar 

Växande samhällsfastighetsmarknad
Högre transaktionsvolym, flera aktörer och yieldkompressioner

Värde samhällsfastigheter: 
89,6 mdkr

Värde samhällsfastigheter: 
17,0 mdkr

Fastighetsvärde: 
51 ,0 mdkr
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Vad söker investerare i det som ofta kallas fastigheternas statsobligation?

Goda förutsättningar för segmentet har lett till sjunkande direktavkastningskrav.
Direktavkastningskraven är för övriga landet bland de lägsta för samhällsfastigheter jämfört
med andra fastighetssegment. Grafen nedan illustrerar direktavkastningskravens utveckling
för samhällsfastigheter i olika lägen i Sverige samt för kontor i övriga landet. Genom grafen
kan gapet mellan kontor och samhällsfastigheter i övriga landet tydligt avläsas. I Stockholm
är samma gap i princip icke existerande. Fastighetsrisken minskar när långa avtal tecknas
med en säker hyresgäst och således blir den geografiska risken låg och
direktavkastningskrav tenderar att skilja sig mindre mellan olika geografiska lägen
gentemot andra fastighetsslag vilket också kan avläsas från de relativt sett små skillnaderna
i direktavkastningskrav inom segmentet. Således finns det utrymme för kommuner att styra
prisbilden och attraktiviteten på fastigheterna samtidigt som man har möjlighet att ställa
motkrav på en eventuell köpare. Större aktörer som inte redan är etablerade i mindre orter
kräver däremot oftast större volymer även för samhällsfastighetssegmentet.

4. SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN
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5.1 INTRODUKTION
Detta avsnitt kommer att presentera hur
marknaden ser ut för bostadsfastigheter.
Newsec kommer först ut presentera nuläget
för den svenska marknaden generellt för att
sedan gå vidare till marknaden för mindre
orter och slutligen hur marknaden ser ut i
Tidaholm.

5.2 NULÄGE BOSTADSMARKNADEN SVERIGE
Bostadsbristen är fortsatt stor i Sverige och
71 procent av Sveriges kommuner uppger
bostadsbrist, en siffra som visserligen har
sjunkit från 77 procent året innan.
Bostadsbristen beror på en fortsatt stark
demografisk utveckling i samband med ett
uppdämt behov och en relativt låg byggtakt i
relation till behovet. Byggtakten ökade
kraftigt under 2021 samtidigt som prognoser
för befolkningstillväxt skrevs ner av
statistiska centralbyrån. I slutet på året
ändrades bilden drastiskt igen då
investeringsstödet avskaffades och i början
av året har byggkostnader stigit kraftigt,
detta i samband med geopolitisk oro som lett
till flyktingkris pekar på en återigen förlängd
bostadsbrist i hela landet. De största
anledningarna som nämns som problem till
bostadsbristen är höga
produktionskostnader, brist på detaljplan på
attraktiv mark samt svårigheter för
privatpersoner att få lån. Ur ett
investerarperspektiv har bostadsbristen och
den demografiska utvecklingen lett till att
segmentet upplevs som säkert och ger en
god riskjusterad avkastning samt även
möjliggör för utveckling inom ett område.

Under 2021 har bostäder fortsatt att se ett
stort intresse från investerare och var under
2021, likt tidigare år, det mest investerade
fastighetssegmentet. Under året stod
segmentet för cirka 35 procent av den totala
transaktionsvolymen, motsvarande cirka 137
miljarder kronor.

5. BOSTADSFASTIGHETSMARKNADEN
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Investeringsaptiten för bostäder var stark,
vilket visat sig i både det totala antalet
genomförda bostadsaffärer och även
intresset för portfölj- och strukturaffärer.
Under året genomfördes 205 renodlade
bostadstransaktioner, varav 14 översteg en
transaktionsvolym om 1 miljard kronor.
Intresset för bostäder har varit starkt i så
gott som hela landet och drivs till stor del av
en fortsatt bostadsbrist i kombination med
en ökande befolkning. Transaktionerna som
sker avser både befintliga och
nyproducerade hyresrätter.
Hemarbetet fortsatte i hög utsträckning
under 2021 och bedöms ha drivit på
efterfrågan på bostäder och i synnerhet
bostäder med tre eller flera rum.
Bostadsrättspriserna för riket ökade i snitt
med cirka 6,5 procent under det gångna året,
medan villapriserna ökade med cirka 14
procent.

Bostadsbrist

Överskott

Balans

71 % av Sveriges 
kommuner anger 

bostadsbrist
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Många olika faktorer ligger till grund för hur vi väljer att bosätta oss. Några av de
grundläggande trenderna som är återkommande handlar om att vi ofta väljer ett område
som upplevs som tryggt, har goda kommunikationer och närhet till både natur och service.
Under pandemin har ett antal megatrender påverkats och uppstått - en förändrad
efterfrågan har således noterats bland människor. Som resultat av att människor i högre
utsträckning har kunnat arbeta hemifrån har det inte längre varit lika viktigt att bo nära
arbetsplatsen. Människor har kunnat spendera mera tid hemma och har således börjat
prioritera ett större boende. Detta har gjort att intresset i exempelvis storstäderna har
diversifierats till att i högre utsträckning inkludera villor, större lägenheter och bostäder
utanför centrum. En ökning av efterfrågan på storlek, natur och trygghet är det som
framförallt noterats på bostadsmarknaden. På grund av dessa trender och
beteendeförändringar har möjligheten för mindre orter att locka invånare och erbjuda
attraktiva boendealternativ till storstaden uppstått.

På investerarmarknaden har direktavkastningskraven sjunkit för samtliga lägen för
bostadssegmentet men framförallt kan man notera att gapet mellan bostäder i
regionstäder/övriga landet och storstäderna har krympt – detta gäller framförallt det äldre
beståndet. För nyproduktion är det svårare framförallt i övriga landet och än mer efter att
investeringsstödet slopades. Dyra byggkostnader och låga normhyror kan leda till
svårigheter att hyra ut dyra nyproducerade bostäder även om betalningskraften finns på
orten så är alternativ kostnader för andra typer av boenden så pass attraktiva att den typen
av boende inte efterfrågas. I småorter är det således framförallt större paket av bostäder i
det äldre beståndet som efterfrågas på investerarmarknaden av större aktörer (som inte
redan finns på orten) även om mindre lokala aktörer också förvärvar mindre bestånd eller
enskilda fastigheter med bara ett fåtal lägenheter. Dessa aktörer har dock oftast inte
möjlighet att ta sig an nybyggnation eller förvärva större bestånd av exempelvis kommunen.

5. BOSTADSFASTIGHETSMARKNADEN
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5.3 AKTÖRER PÅ TIDAHOLMS BOSTADSMARKNAD
Som tidigare nämnts så är Tidaholm främst en kommun med småhus och villor. Det finns
även en del hyreslägenheter och bostadsrätter även om bostadsrättsmarknaden är mycket
liten i kommunen. Den absolut vanligaste bostadstypen är småhus med upplåtelseformen
äganderätt. Kommunen, SBB och Trefast är de absolut största hyresrättsbostadsägarna i
kommunen.

5 största hyresrättsbostadsägarna i Tidaholms kommun

Bostadsfördelning på Tidaholms bostadsmarknad

5. BOSTADSFASTIGHETSMARKNADEN

26

NAMN ANTAL LÄGENHETER TAXERAD BOSTADSYTA KLASSIFICERING AKTÖR

Tidaholms kommun 275 19 942 Kommunal 

SBB 241 17 049 Större och börsnoterad

Trefast 209 15 004 Mindre, lokal/regional 

Sigurd Larsson 
byggnadsaktiebolag

97 11 302 Liten, lokal

Sten Davidsson 32 1 988 Liten, privatperson

Hyresrätt
23%

Bostadsrätt
18%

Äganderätt
59%

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Småhus
64%

Flerbostadshus
36%

Småhus Flerbostadshus
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6.1 INTRODUKTION VÄRDEINDIKATION & SCENARIOS
Tidaholms kommun har utvecklat tre tänkbara huvudscenarios för kommunens framtida
fastighetsbestånd, med primärt fokus på omsorgsboenden och vanliga bostäder. Dessa
scenarios har tagits fram baserat på deras befintliga fastighetsbestånd och de utmaningar
och behov de nu står inför. Samtliga scenarier är uppdelade i två underscenarier.

Då huvudscenario tre är det mest marknadsdrivna scenariot har Newsec valt att att
fokusera mer på att bedöma detta scenario och därefter undersöka om åtgärder och
effekter från detta scenario även kan appliceras och uppnås i något av de andra
scenarierna. Inledningsvis kommer Newsec att presentera en värdeindikation för scenario
tre med avseende på kommunens omsorgsfastigheter.

6. VÄRDEINDIAKTION & TÄNKBARA SCENARIOS 
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6.1.1 VÄRDEINDIKATION PÅ FASTIGHETERNA
Detta är en värdeindikation på fastigheterna
och avser inte en värdering således kan det
slutgiltiga värdet avvika från Newsecs
värdeindikation i detta scenario. Ett antal
antaganden har tagits. Antagandena
baseras på att kommunen säljer fastigheten
i en sale-leaseback dvs. att fastigheten säljs
och kommunen tecknar ett hyresavtal med
köparen. Som tidigare nämnt sitter ofta
värdet i samhällsfastigheter i kontrakten
snarare en fastigheten. Om kommunen
skulle sälja fastigheterna som tomma
byggnader bedömer Newsec värdet till
mycket lågt och ej tillräckligt för att skapa
ett större värde i nyproduktionen.

6.VÄRDEINDIKATION & TÄNKBARA SCENARIOS 

Midgård
Area: 6 193 kvm
Antal platser 41 st.

Hellidshemmet
Area: 3 675 kvm
Antal platser 27 st.

Solvik
Area: 7 960 kvm
Antal platser 78 st.

Lindängen
Area: 2 689 kvm
Antal platser 22 st.
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Midgård

Antaganden

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Kommunal

15 år

4,50%

999 kr

Byggår

Antal m²

Skick

Läge

Hyra per kvm*

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Privat

-

4,50%

1 150kr

Antaganden som hyresbostäder

1 600 kr

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation

1 450 kr

~ 22 500 kr

~ 140 000 tkr

~ 140 000 tkr

Vakans 2%

~ 25 000 kr

6 193

Antal kvm 5 573

3 av 5 1973/2005

3 av 5

*Kallhyra
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Antaganden*

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Kommunal

15 år

4,25%

950 kr

Byggår

Antal m²

Skick

Läge

Hellidshemmet

4 av 5 3 675

3 av 5 2001

1 600 kr

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation ~ 82 000 tkr

~ 22 500 kr

*Sprinklers och andra krav är uppfyllda enligt denna kalkyl 
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Antaganden* Byggår

Antal m²

Skick

Läge

Solvik

5 av 5 7 960

2 av 5 1983

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Kommunal

15 år

4,25%

777 kr

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Privat

-

4,50%

1 150kr

Antaganden som hyresbostäder

1 450 kr

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation

1 450 kr

~ 19 500 kr

~ 155 000 tkr

~ 180 000 tkr

Vakans 0,5%

~ 25 000 kr

Antal kvm 7 164

*Sprinklers och andra krav är uppfyllda enligt denna kalkyl 
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Antaganden

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Kommunal

15 år

5,0%

857 kr

Byggår

Antal m²

Skick

Läge

Lindängen

1/5 2 689

4 av 5 1955

1 450 kr

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation ~ 46 000 tkr

~ 17 000 kr
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6.2 SCENARIO 1A
Scenario 1A innefattar att Solvik byggs om och konverteras till ett boende med cirka 60
platser. Lindängen kommer att kvarstå som SÄBO med 24 platser att erbjuda. Midgård
kommer ha två stycken användningsområde och kommer därmed kunna erbjuda 41 platser
avsedda för SÄBO och 20 platser för kortvård. I detta scenario står Hellidshemmet tomt
vilket öppnar upp för annan typ av användning. Hellidshemmet skulle kunna användas till
annan kommunal verksamhet så som daglig LSS verksamhet, dagverksamhet för äldre, skola
eller hemvård.

Den totala investeringen i detta scenario blir relativt stor då mycket måste åtgärdas i
Solvik, inte bara brandföreläggandet. Då Hellidshemmet blir tomtställt så krävs det ingen
investering i dessa lokaler, vilket det så småningom hade krävts för att även här kunna
bemöta myndigheternas brandskyddskrav.

Med den skarpa deadlinen för brandföreläggandet så krävs det att genomförande av detta
påbörjas inom kort. Under tiden Solvik byggs om och konverteras så kan andra delar av
beståndet användas vid evakuering. Det krävs en stor investering för att ställa om Solvik,
men desto mindre investering för Hellidshemmet då det tomställs.

6.3 SCENARIO 1B
Likt Scenario 1A så kommer även Solvik i detta scenario att byggas om och konverteras till
ett boende med cirka 60 platser och Lindängen kommer även det att kvarstå som SÄBO

med 24 platser att erbjuda. För Midgård ser man möjligheten att erbjuda 20 stycken platser

för kortvård. Skulle Midgård stå tomt så finns det 41 stycken platser som skulle kunna
nyttjas till trygghetsboende alternativt till LSS-boende. Hellidshemmet kan i detta scenario
erbjuda 34 platser.

Detta scenario kräver flera flyttar och en stor investering. Både Solvik och Hellidshemmet
kräver åtgärder och dyra investeringar. Det betyder även att samtliga enheter kvarstår,
Midgård är vakant och att kommunen får stå för driften för samtliga enheter.

6.4 SCENARION 2A
I scenario 2A kommer Solvik likt tidigare scenarier byggas om och konverteras men nu till
cirka 80 platser. SÄBOt Lindängen kommer även här kvarstå med 24 platser att erbjuda.
Midgård ska i detta scenario erbjuda 16 platser för SÄBO och 20 platser för kortvård.
Resterande 25 platser som finns på Midgård står tomma. LSS-boende alternativt kontor är
potentiella användningsområden för de vakanta ytorna. Hellidshemmet står tomt i detta
scenario och kan istället nyttjas för LSS daglig verksamhet, dagverksamhet för äldre, skola
alternativt att delar av ytorna nyttjas av hemvården.

För att kunna genomföra detta så kräver det att Solvik byggs om i etapper. Driftmässigt
kommer Solvik vara effektivt men en sådan stor enhet med så många platser så kommer
arbetsmiljön för personalen att påverkas negativt.

6. VÄRDEINDIKATION & TÄNKBARA SCENARIOS 
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6.5 SCENARIO 2B
Scenario 2B är till stor del likt scenario 2A, men det som skiljer scenarierna åt är att i detta
scenario står Midgård tomt för att potentiellt nyttjas som trygghetsboende alternativt
kontor. Istället kommer Hellidshemmet att nyttjas som SÄBO med 16 platser och som
kortvårdsboende med 20 platser.

Även i detta scenario bör Solvik byggas i etapper och konverteringen av Hellidshemmet bör
ske löpande. Likväl som föregående scenario så kommer detta scenario vara effektivt
driftsmässigt för Solvik, men även här kommer arbetsmiljön att påverkas negativt.

6.6 SCENARIO 3A
Utgångspunkten i scenario 3A är att ett helt nytt SÄBO byggs med 140 platser vilket även
inkluderar 20 platser för kortvårdsboende. Detta nya SÄBO får en central placering i
Tidaholm helt avskilt från de befintliga SÄBO-lägena vilka kommer få nya
användningsområden. Att uppföra ett helt nytt SÄBO kan genomföras på flera olika sätt,
bland annat genom att kommunen själva står som fastighetsägare och står för byggnation
och förvaltning. Ett annat alternativ är att hitta en aktör som är villig att ta sig an ett sådant
projekt Detta alternativ leder till ett smidigt genomförande då byggnationen upphandlas och
inkluderat i upphandlingen är ett hyresavtal med kommunen som framtida hyresgäst. SBB är
exempel på en sådan aktör som både kan utveckla och förvalta både bostäder och
omsorgsboenden.

Då Tidaholms kommun står inför varierande utmaningar för deras olika särskilda boenden så
är det viktigt att dessa utmaningar ses över för att minimera dessa i kommande SÄBO och
därmed skapa ett så effektivt och attraktivt boende som möjligt. En av utmaningarna är
svårigheten med att rekrytera personal till Solvik, vilket är ett resultat av boendets stora
avdelningar. Denna utmaning är ett konkret exempel som bör tas i beaktande och som lätt
kan åtgärdas genom att skapa mindre avdelningar.

6.6.1 FÖRSÄLJNING SOLVIK
Som ett ytterligare steg i detta scenario så säljs Solvik med syfte att konvertera det till
radhus alternativt trygghetsboende. Då Solvik är det enda befintliga SÄBOt med ett
attraktivt centralt läge så är det troligtvis det läge som kommer vara mest intressant för
investerare att förvärva.

Vid en försäljning av Solvik med syftet att göra om det till ett trygghetsboende bör det tas i
beaktande att kommunen inte har några krav på att en sådan produkt finns att erbjuda i
kommunen, trygghetsboende är en produkt i en kommersiell marknad. Denna
marknadsprodukt kommer en privat aktör få etablera och förvalta och då är det viktigt att ta
i beaktande denna produkt inte blir för dyr. Ett trygghetsboende ger äldre människor
chansen att bo i en vanlig bostad men med större gemenskap och trygghet.

4. TÄNKBARA SCENARIOS 
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Därmed är det viktigt att kunna möta denna målgrupp och se till att målgruppen har råd
med denna typ av boende. Tidaholm är som tidigare nämnts en villa-kommun och många
äldre husägare har bott i sina villor under många år och har därmed relativt låga
boendekostnader. De låga boendekostnaderna de har kommer att jämföras med
boendekostnaderna som de kommer få genom att bo på ett trygghetsboende. Målgruppen
kommer troligtvis inte ha ett stort intresse för att betala skyhöga hyror, och förmodligen
inte heller att investera i en dyr bostadsrätt.

Det kan därav vara en god idé att säkerställa att boendekostnaderna för trygghetsboendet
inte bli alltför höga då det kan bli svårt att hitta invånare som vill bo där. Att upplåta
trygghetsboendet som bostadsrätter kan göra det ytterligare utmanande på grund av den
stora insatsen det krävs. Därmed kan det vara mer fördelaktigt att upplåta
trygghetsboendet som hyresrätter.

I tillägg till att kommunen säljer Solvik kan även Midgård säljas till en privat aktör för att
kommunen sedan kan hyra tillbaka hela den funktionen.

6.6.2 ÅTGÄRDER ÖVRIGA SÄBOs
Utöver försäljningen av Solvik så kommer samtliga resterande SÄBOs även dem att få nya
ändamål och användningsområden. Lindängen kan även det säljas alternativt så behålls
detta i kommunalt ägo för att konvertera det till annat kommunalt ändamål. Andra
kommunala verksamheter som lokalerna kan användas till är bland annat skola, förskola,
LSS daglig verksamhet eller dagverksamhet för de äldre. Detta upplägg kan även vara
intressant för Hellidshemmet, dock begränsas inte ändamålet till kommunal verksamhet för
dessa lokaler. Inför en sådan konvertering är det viktigt att göra en behovsanalys av
kommunens övriga lokallösningar för deras verksamheter. Med andra ord att se över vad
som efterfrågas, både av de kommunala verksamheterna men även övriga verksamheter
som utövas av andra aktörer.

Visionen för Midgård är att det, likt Solvik, säljs med syfte att konvertera till radhus
alternativt trygghetsboende. Vid försäljning av Midgård kan även stadshuset säljas och
potentiellt åter-hyras till kommunen. Förslagsvis så hyrs det tillbaka med syftet att använda
det till kontor för hemvård och sjuksköterskeenheten, Till följd av detta måste en ny
stadshuslösning tas fram. Det nya stadshuset hyrs fördelaktigt i ett centralt läge i Tidaholm.
Det finns ett några hus i centrala Tidaholm som skulle kunna vara passande som stadshus
där fastighetsägarna säkerligen skulle vilja härbärgera ett stadshus. Sparbanken och det
gamla Tingshuset är förslag på byggnader som skulle kunna vara lämpliga som framtida
stadshus.

Beroende på hur scenario 3 tar form, om merparten SÄBOs säljs eller om de behålls inom
kommunen så kommer försäljningsintäkterna att variera. Om Tidaholms kommun hittar en
privat aktör som kan utveckla och förvalta det nya SÄBOt så innebär det att kommunen
slipper den stora investeringen och istället betalar hyreskostnaderna.

6. TÄNKBARA SCENARIOS 
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6.7 SCENARIO 3B
Scenario 3B är det sista scenariot som Newsec kommer presentera och som en variant av
scenario 3A. I detta scenario kommer Solvik att avyttras med syfte att utveckla det för
bostäder, med inslag av trygghetsboenden. För att möta behovet av SÄBO-platser kommer
inte ett helt nytt boende att byggas utan istället kommer fastigheten som Midgård ligger på
att förtätas och verksamheten kompletteras med ytterligare 60 boendeplatser. På detta
sätt tar man till vara på de viktiga resurser som finns inom Midgård redan idag i form av
centralkök och ändamålsenliga boenden. Ett hållbart och effektivt sätt att nyttja befintliga
resurser i ett bra geografiskt läge i staden. Vid denna utökning och ombyggnation så
kommer Midgård att representera en kraftsamling på omsorgssidan då man tar skapar
förutsättningar för tänkbara synergier och effektiviseringsvinster mellan SÄBO,
korttidsboende, hemtjänst och centralkök. Inte minst leder detta till en effektiv lokalisering
av hemtjänstens personal som får en relativ närhet till brukarna, och man får en fortsatt
effektiv distribution av mat som tillagas i centralköket.

I samband med att man på detta sätt samlokaliserar flera vård- och omsorgsverksamheter
finns det också anledning att undersöka och utveckla möjligheterna att lokalisera
träffpunkter och daglig verksamhet inom fastigheten. Den del som idag består av Tidaholms
stadshus kan med fördel nyttjas för detta ändamål tillsammans med kontor för hemtjänst
och socialförvaltning.

Stadshuset med förvaltningsledning och stab kommer då behöva omlokaliseras till andra
lokaler, förslagsvis andra byggnader med lite mer karaktär och historia. Det handlar om fem
förvaltningar om omkring 15 personer i vardera förvaltning som behöver omlokaliseras. Att
flytta på och söka och finna nya volymer för dessa kontorsverksamheter är rimligt och man
bör i sammanhanget undersöka förutsättningarna att aktivera och ta i anspråk befintliga
kommunala byggnader. I denna process bör även ett strategiarbete kring morgondagen
arbetsplatser inkluderas för att på så sätt kunna identifiera hur arbetsplatsen på bästa sätt
ska stödja medarbetare och önskade arbetssätt, och för att kunna skapa en effektiv
fördelning av kontorsarbetsplatser och andra ytor. En sådan utredning är viktigt för att
säkerställa att det inte skapas distanser och negativa effekter mellan olika delar av
verksamheterna samt ett mer effektivt nyttjande av lokalerna. På motsvarande sätt bör en
samlokalisering av hemtjänst, SÄBO m.fl föregås av en workplace-strategi för att stärka
samverkan och synergier i lokalutnyttjandet.

I paketeringen av försäljningen av Solvik så inkluderar kommunen entreprenaden och
inhyrningen av Midgård, vilket betyder att köparen får sköta utbyggnaden och renoveringen
av Midgård och får kommunen som en långsiktig hyresgäst.

Genom att skapa ytterligare SÄBO-platser så frigör även detta platserna som finns på
Hellidshemmet vilket ger kommunen möjlighet att även avyttra denna fastighet med syfte
att omvandla den till radhus i hyresrättsform. En boendeform som väl kompletterar
befintliga bostäder i det naturnära området med ett attraktivt utbud av samhällsservice
genom skola och idrottslokaler.

6. TÄNKBARA SCENARIOS 
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7. GENERELLT MARKNADSINTRESSE
Som tidigare nämnts så dominerar
Stockholmsområdet på
transaktionsmarknaden och har uteslutande
flest investerares ögon på sig. Intresset för
övriga landet är generellt sett lägre på den
svenska fastighetsmarknaden och
segmentfördelningen för den geografin ser
annorlunda ut där samhällsfastigheter och
bostäder tar en ännu större plats.

7.1 INTRODUKTION MARKNADSUNDERSÖKNING
För att säkerställa marknadens uppfattning
av och intresse för Tidaholm har Newsec
genomfört en marknadsundersökning. I
samråd med Tidaholms kommun har
målgruppen för undersökningen varit
koncentrerad gentemot bostads- och
fastighetsutvecklare i närområdet.

Undersökningen har genomförts med
semistrukturerade intervjuer baserat på ett
frågeformulär som framtagits av Newsec för
att få ett ändamålsenligt genomförande och
resultat.

Newsec har över telefon varit i kontakt med
ett 10-tal företag i olika storlekar inom
segmentet bostads- och fastighetsutvecklare
med någon lokal anknytning till Tidaholm
eller närliggande kommuner.

7.2 RESULTAT AV MARKNADSUNDERSÖKNING
Från marknadsundersökningen kan Newsec
konkludera att marknaden har ett varierat
intresse för att investera i mindre orter i
Sverige, däribland Tidaholm. Det är svårt för
bolag som inte redan är etablerade i
Tidaholm att komma över tröskeln och finna
intresset av att förvärva och investera i
fastigheter i kommunen. Hälften av de
aktörer som Newsec varit i kontakt med
valde att inte delta i undersökningen då
Tidaholm inte är en marknad som passar
deras geografi eller har de förutsättningar
som krävs för att det ska vara ett tillräckligt
intressant område för dem att förvärva och
investera i.
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Det fanns däremot andra aktörer bland de
tillfrågade som tror på de mindre svenska
orterna och ser potential i dessa och även i
Tidaholm. Det samtliga aktörer, av de som är
positivt inställda till att investera i mindre
orter, betonar är att om rätt möjligheter och
fastigheter dyker upp så är Tidaholm
definitivt en intressant kommun att investera
i. Det framgick tydligt, särskilt från en aktör,
att det optimala är att ha en varierad
produktmix. De vill ha ett fastighetsbestånd
som består av både samhällsfastigheter och
bostäder. Bostadsbeståndet får gärna ligga i
olika områden för att kunna erbjuda sina
hyresgäster ett varierat utbud.

Vidare kan Newsec konstatera att
marknaden är tveksam till
bostadsrättsprodukten i form av lägenheter i
Tidaholm på grund av brist på betalningsvilja
för en sådan produkt. Däremot tror de
hyresrätter passar Tidaholm bättre
alternativt att bostadsrätterna är i form av
par- eller radhus.

Placering och storlek på förvärv från
kommunen spelar inte alltid så stor roll utan
det viktigaste är att man får till en bra
produktmix och en rimlig riskfördelning. Det
finns många faktorer som är avgörande för
att aktörer ska ta beslut om att investera,
avtalslängd och hyran är två av dessa
faktorer. För att en aktör ska vilja förvärva
och investera i kommunen måste
hyreslängderna vara minst 10 år för att
aktören ska kunna få tillbaka på
investeringen de gjort. Det är svårt att
omförhandla hyran, därmed måste bashyran
vara på en rimlig nivå för att aktören ska
kunna räkna hem investeringen.
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Kommande avsnitt kommer att beskriva svaren som Newsec har mottagit under de
kontakter och intervjuer som har genomförts. Newsec har varit i kontakt med ett drygt
tiotal aktörer varav hälften av dem informerade att Tidaholm inte var en marknad de hade
kunskap om eller intresse för, och därmed valde majoriteten av dem att inte delta vidare.

7.2.1 INTRESSE FÖR ATT FÖRVÄRVA OCH INVESTERA I MINDRE ORTER I SVERIGE
Intresset för att förvärva och investera i mindre svenska orter bland de tillfrågade
aktörerna varierar. Aktörernas kärnverksamhet och inriktning har en stor betydelse för om
mindre orter är av intresse eller inte. De aktörer som svarade att de inte har ett intresse av
att förvärva eller investera i mindre svenska orter har en annan affärsverksamhet och
inriktning genom att fokusera på region- och storstäder samt universitet- och
högskolestäder. En av aktörerna fokuserar på bostadstadsutveckling i Västsverige, dock
begränsat till vissa orter och kommuner med stark efterfråga på bostäder. I Skaraborg
anser dem bara att Lidköping och Skövde lever upp till detta och därmed väljer de bort
resterande orter tills de ser tecken på annat.

En annan aktör berättade att deras vision är att skapa kluster länkade kring regionstäderna
och att det inte vill sprida sig på alltför många orter. Aktören fortsätter att förklara att de
förvärvar för att få högre snittavkastning på sina portföljer, dock är det en svagare marknad
på mindre orter och högre driftkostnader, och det i kombination med högre räntor gör att
man ställer sig tveksam till att förvärva i mindre orter, Tidaholm inkluderat.

Ett par av de tillfrågade aktörerna anser att det finns potential för många svenska orter att
utvecklas, oavsett storlek eller popularitet. Oftast blir det mycket fokus på urbanisering och
storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö alternativt att universitets- och
residensorter prioriteras bland fastighetsutvecklare. De mindre orterna ska dock inte
förglömmas då utlokalisering sker och mycket händer även i dessa orter. Flertalet bolag
väljer numer att etablera sig i orter längre ifrån storstäderna och därmed måste även
fastighetsutvecklare följa det spåret och utveckla där det finns behov av ytterligare
bostäder.

Från marknadsundersökningen framgick det att de responderande anser att Skaraborg har
många intressanta kommuner, och närheten kommunerna emellan gör att många aktörer
finner dem intressanta att utveckla vidare i. Många av de tillfrågade har eller har haft
fastigheter i närliggande kommuner så som Götene, Tibro, Skövde, Skara och Töreboda.
Regionen är i en expansiv fas och orterna är bra och skyddade anser en av de tillfrågade
aktörerna.

Med detta sagt är flertalet aktörer positiva till att investera i mindre svenska orter,
däribland Tidaholm om rätt möjligheter dyker upp. Förutsättningarna för att förvärva och
investera i Tidaholm ser olika ut beroende på vilken aktör som är tillfrågad, dock kan
Newsec konstatera att det måste finnas en rimlig riskfördelning och vinst för att aktörer ska
kunna ta sig an ett projekt i Tidaholm.
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Flera av aktörerna upplyste Newsec om deras erfarenheter av en mycket snabbare och
smidigare genomförande process när det kommer till att etablera i mindre orter. I mindre
kommuner är det oftast en kortare startsträcka och man kommer framåt i processen
snabbare, vilket är en mycket positiv faktor. En av aktörerna framhäver utöver smidiga
bygglovsprocesser i mindre orter, även de personliga relationerna som ofta skapas med
parterna i mindre orter. Dialogen för bygglovshandläggningen sker med en
bygglovshandläggare och inte flera handläggare som ofta är fallet i större kommuner. God
service och bra bemötande från kommunen är något som fler aktörer har erfarenhet av från
projekt de tagit sig an i mindre kommuner, vilket är något som värderas högt.

Vidare förklarade en av aktörerna som var positiva till att investera, att de gärna ser olika
typer av fastigheter i sin fastighetsportfölj i mindre orter. Det optimala vore att ha ett
fastighetsbestånd bestående av både bostäder och samhällsfastigheter.

7.2. 2 PLACERING OCH STORLEK PÅ FASTIGHETERNA
För vissa aktörer är placeringen av fastigheten/fastigheterna som ska förvärvas extremt
viktigt, medan den är mindre viktig för andra. Newsec kan konstatera efter ha genomfört
denna marknadsundersökning att placering inte alltid spelar så stor roll. Fastigheten
behöver inte vara belägen i det bästa och mest populära området utan den kan vara belägen
även i mindre populära områden.

Det optimala för en av de tillfrågade aktörerna hade varit att ha sina fastigheter utspridda i
olika områden, för att på så sätt kunna erbjuda sina hyresgäster möjligheten att resa genom
beståndet och byta till en bostad i ett annat område. Aktören förklarar att de gärna hade
haft bostadsbestånd i både områden som anses sämre samt i medel-bra och bättre
områden. Detta dels för att kunna erbjuda sina hyresgäster boende i flertalet områden, i
olika hyresnivåer men även för att inte enbart vara kopplade till att vara fastighetsägare vid
ett specifikt område. Ur ett varumärkes-byggande perspektiv så vill man ha en bredd i sitt
erbjudande och man vill förknippas med bostäder och samhällsfastigheter utan negativ
association, som det kanske kan ge av att vara fastighetsägare i ett mer utsatt läge till
exempel. Att ha ett fastighetsbestånd i olika lägen skapar också en ekonomisk spridning i
beståndet. Vidare förtydligade aktören att de vill att alla ska kunna vara hyresgäst hos dem,
de vill nå brett.

En annan aktör berättar att man inte valt att fokusera på läget och placeringen av
fastigheten vid ett förvärv, utan att fokus har legat på själva fastigheten. Om man såg
potential i en fastighet så var det anledningen till förvärvet, att man såg möjligheten att
kunna utveckla och förbättra fastigheten. Däremot förtydligade aktören att det är viktigt
med en befintlig stadskärna, att läget är en viktig faktor att beakta, men inte avgörande. I
mindre orter kan det räcka med några hundra meter för att läget ska vara fel, då allt är
nerskalat i mindre orter.

7.2.3 BOSTADSRÄTTSPRODUKTEN
Tidaholm är som tidigare nämnt en kommun där många av kommunens invånare äger och
är bosatta i villor. Därmed ville Newsec undersöka vad marknaden tror om
bostadsrättsprodukten i Tidaholm. Efter att samtliga intervjuer var avklarade kan Newsec
konstatera att aktörerna ställer sig tveksamma till bostadsrättsprodukten i Tidaholm.
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En av de tillfrågade berättade att han inte var tillräckligt insatt i Tidaholm-marknaden för att
kunna svara på det, men hans initiala tanke kring detta var att det kan vara svårt för en
sådan produkt i en ort som Tidaholm. Med det sagt spekulerade aktören om att det kanske
hade fungerat bättre med ägarlägenheter i sådana fall.

En av aktörerna informerade om att för att de ska få ett BRF-projekt att gå ihop så behöver
bostadsrätterna säljas för minst 30 000 SEK per kvadratmeter och med en månadsavgift på
cirka 600 SEK per kvadratmeter. Aktören tror inte att Tidaholm-marknaden är där just nu
och bedömer att dessa bostadsrätter skulle bli svåra att sälja.

Vidare svarade en annan tillfrågad aktör att han trodde att just bostadsrättsprodukten i
form av lägenheter inte kommer att vara aktuellt i Tidaholm då Tidaholmborna inte är
beredda att betala vad det kostar. Däremot tror han att bostadsrättsprodukten i form av
radhus skulle fungera bättre i Tidaholm, för att köparna känner att de då får mer för
pengarna. Aktören anser att värdet på villorna i mindre orter har ökat så pass mycket de
senaste åren, att villaägarna kommer ha en del pengar över när de säljer. Han bedömer att
de då kan tänka sig att placera dem i ett bostadsrättsradhus för att få det bekvämt de sista
åren.

En annan av de tillfrågade aktörerna tror starkt på bostadsrättsprodukten i form av radhus
och har erfarenhet av att utveckla bostadsrättsföreningar i form av parhus i både Tidaholm
och andra orter. Aktören förklarar att fördelarna med denna typ av produkt är att
bostadsrättsinnehavaren får villa-känsla av boendet de köper men med mindre ansvar än
om de hade köpt en villa. Varje bostadsrättsinnehavare får sin egna tomt, uteplats och eget
garage eller parkering. Det blir som ett vanligt hus men man är istället med i en förening
med ett mindre egenansvar. Aktören anser att betalningsviljan för ett par- eller radhus är
större bland Tidaholmborna än vad den hade varit om det hade avsett lägenheter. När
denna aktör utvecklar nya bostadsrätter så har de som internt krav att de utvecklar minst 16
enheter i projektet.

7.2.4 TRYGGHETSBOENDE
En av de tillfrågade aktörerna har tidigare erfarenhet av att utveckla trygghetsboende i
andra orter, såsom Växjö och Ulricehamn. Aktören tror generellt sett på konceptet och idén
om trygghetsboenden då det inte kan vara varken hållbart eller ekonomiskt försvarbart för
hemtjänst att åka runt till en rad olika ställen. Aktören belyste att de gärna har kommunen
som en samarbetspartner i sådana projekt för att hitta en vettig riskfördelning mellan
kommunen och aktören. Ett sådant samarbete kan ta form genom att man hittar någon
form av hyresgaranti för en lokal i huset. Förslagsvis kan kommunen också bära kostnaden
för en värdinna eller liknande som är behjälplig på boendet. Aktören upplyser om att
behovet och intresset finns brett för trygghetsboende men att det ofta blir mer som ett
”gated community” i bostadsrättsform för en smalare målgrupp.

De andra tillfrågade aktörerna var inne på samma spår gällande att ha kommunen som en
samarbetspartner i ett sådant projekt. En av aktörerna såg framför sig ett avskalat och
lättbyggt projekt om ca 30 hyreslägenheter för 65 plus där kommunen erbjuder sig att stå
för servicen till de äldre inom en hyrd yta i huset. Med ett sådant projekt är man nära en
samhällsfastighet med låga avkastningskrav, enligt aktören. Aktören tror att en lokal spelare
skulle våga satsa på ett sådant projekt.
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Samtliga tillfrågade tror på produkten trygghetsboende och att det finns ett behov för det.
Dock tror dem att det kan vara svårt att genomföra i mindre städer då det är väldigt
kostsamt och betalningsviljan inte finns bland invånarna i de mindre orterna.

7.2.5 STORLEK PÅ AFFÄR MED KOMMUNEN/PROJEKT
Newsec frågade aktörerna hur stort projektet behöver vara för att de ska ta sig an det och
responsen bland de tillfrågade var varierad. En av aktörerna, som redan finns
representerade i Tidaholm, berättade att deras befintliga bestånd består av 400 lägenheter
men att antalet bostäder inte är den mest centrala faktorn vid utveckling utan att man
hellre ser utveckling av en mix av produkter i sitt bestånd, både med samhällsfastigheter
och bostäder. Vidare förklarar aktören att om deras fastighetsbestånd enbart skulle bestå
av bostäder, så skulle de föredra att ha minst 800 lägenheter i sitt förvaltningsbestånd på
en ort som Tidaholm.

Aktören framför också att en faktor som har en stor betydelse när det kommer till att
investera eller förvärva från kommunen är att det blir en bra produktmix. Det är många
faktorer som spelar in, inte bara storleken på projektet avgör om investeringen är intressant
eller inte. Avtalslängd och hyra är två av dessa faktorer. Vill kommunen ha stor flexibilitet
och kunna flytta inom en kort period så menar aktören att det inte är någon idé för
kommunen att avyttra fastigheten för att sedan hyra in sig. Det måste finnas tillräckligt med
tid för aktören att hinna få ut något av investeringen. Avtalslängden bör minst vara 10 år
och till en vettig hyra för att det ska vara aktuellt för aktörerna. Det är svårt att
omförhandla hyran och därmed ser man gärna ännu längre avtalstider.

Det är också viktigt att ha en rak och tydlig dialog med kommunen. Kommunens behov
måste konkretiseras och kommunen bör tillsammans med aktören se över vad för produkt
som saknas och som därmed bör utvecklas. I dialogen med kommunen måste även
ägarstrukturen diskuteras på kort och lång sikt.

7.2.6 BOSTÄDER
Som tidigare nämnts så uttryckte samtliga tillfrågade aktörer en viss misstro på
bostadsrättsprodukten, i alla fall i flerfamiljshus. I lägenhetsform tror flera av aktörerna
istället på hyresrätten som kommer att bli bättre mottagen i Tidaholm. Däremot är en av
aktörerna tveksamma till att ett hyresrättsprojekt i Tidaholm skulle funka och klara deras
avkastningskrav. Han förklarar att de för hyresrätter behöver en hyresnivå på ca 1 800 SEK
per kvadratmeter. Med tillkommande kostnader för el, vatten och avlopp, bredband etc är
aktören inte övertygad om att denna hyresnivå skulle fungera i Tidaholm.

Aktören uttalade även en viss oro över att flera av de mindre kommunerna i Skaraborg valt
att starta hyresrättsprojekt via sin allmännytta med så låg hyra och avkastning att det är
svårt att få någon privat aktör att starta utveckla projekt och konkurrera på motsvarande
villkor. För att skapa en balans och främja konkurrens i Tidaholm skulle det dvara bra om en
eller ett par stora och stabila privata aktörer utvecklar bostäder i form av hyresrätter.
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7.2.7 SAMHÄLLSFASTIGHETER
Alla fastighets- och bostadsutvecklare är inte intresserade av samhällsfastigheter, men det
finns många stora aktörer och mycket kapital som söker projekt att investera långsiktigt i
inom segmentet. Av de aktörer som Newsec har varit i kontakt med så är endast en av dem
stor inom både bostads- och samhällsfastighetsområdet. Aktören medger själv att de inte är
unika utan att det finns flera andra aktörer som är likvärdiga. Newsec har valt att låta denna
aktör och dess åsikter få representera bulken av sådana aktörer i denna
marknadsundersökning. Newsec bedömer att uppfattningen som den tillfrågade aktören ger
uttryck för präglar de flesta liknande aktörer.

För dessa aktörer är det inte traditionella kontorsfastigheter som är av intresse utan man
söker främst fastigheter med mer specifika användningsområden såsom omsorg och skola.
Samhällsfastigheter är ofta en komponent i en bred portfölj hos dessa aktörer. Sådana
aktörer har ofta en ambition och vilja av att verka långsiktigt på de platser de väljer att
förvärva och investera i. Med en stor och bred portfölj så har dessa aktörer en bred kunskap
och förvaltningskännedom inom flertalet användningsområden, vilket gör dem till stabila
och trygga parter att göra affärer och utveckla orten tillsammans med.

Som tidigare nämnts så är en varierad produktmix i fastighetsbeståndet det optimala för
aktören. Därmed är både bostäder i varierade lägen och samhällsfastigheter att föredra för
att få en god spridning av produkter i beståndet.

7.2.8 LSS
Två av de tillfrågade aktörerna har tidigare erfarenhet av att utveckla och förvalta LSS-
boenden. De har båda utvecklat LSS-boenden som separata enheter, skiljt från andra
verksamheter. Boendena har i dessa fall bestått av sex lägenheter och ett
gemensamhetsutrymme i villabebyggelse.

Aktörerna är även positiva till att skapa LSS-boenden i trapphusform, så länge boendet
anpassas enligt de krav som ställs på LSS-boende. Kommunen har en lagstadgad skyldighet
att tillhandahålla LSS-boenden och ofta löses det genom att aktörer på marknaden har
befintliga byggnader som lämpar sig att omvandla till ett LSS-boende, som sedan
kommunen kan hyra in sig i.
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7.2.9 ÖVRIGA KOMMENTARER FRÅN AKTÖRERENA
Flera av aktörerna har nämnt de stigande byggpriserna som en utmaning och som något
som bör tas med i beräkning då det kommer vara svårt att tillskapa nya lokaler och bostäder
till rimliga priser på grund av detta. Dessutom tillägger en av dem att nybyggnation i mindre
städer är mer eller mindre otänkbart utan att få någon typ av stöd. För ett par år sedan när
det fanns ett investeringsbidrag att tillgå så fanns det möjligheter för nyproduktion men
med kostnader på 40 000 SEK per kvadratmeter för att producera nya bostäder så håller
inte kalkylen.

I tillägg till detta så står många kommuner även inför stora utmaningar för att kunna behålla
en levande stadskärna då det blir alltmer vanligt att handeln koncentrerar sig utanför
stadskärnan. Det är billigare och enklare att bygga för volymhandel utanför stan. Andra
utmaningar som många mindre orter står inför är också att hålla sina lokaler fyllda och fullt
utnyttjade. Det är en utmaning ur ett samhällsfastighetsperspektiv, då lokalerna inte kan
finna en annan tagare med lätthet.

En av aktörerna belyste ett bekymmer som haft stor påverkan på deras processer med att
förvärva i mindre orter. Enligt aktören så har många banker varit tveksam till sådana orter
och ifrågasatt varför aktören köper så dyrt i en svag marknad. Aktören tror att det kan vara
lättare att få igenom sin investering om kontakt tas med en lokal eller regional bank med
bättre kännedom om de regionala förutsättningarna och riskerna.

Utöver detta tillade en av aktörerna att om kommunen är ute efter att avyttra fastigheter
så bör de sälja de fastigheter som är bra och attraktiva för att få likviditet och sedan
fokusera på att i egen regi utveckla och ge mer kärlek till de fastigheter som behöver en
upprustning.

7. MARKNADENS INTRESSE
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Tidaholm är en stabil kommun belägen i en attraktiv region. Tidaholms kommun har en 
överkapacitet när det kommer till antal platser för omsorgsboenden. Att stå med för stora 
och outnyttjade ytor är inte hållbart och inte heller ekonomiskt försvarbart, och det 
behövs därmed att fastighets- och lokalbeståndet ses över. För att bli av med 
överkapaciteten måste kommunen hitta alternativa användningsområden till de överytor 
som de har, alternativt göra sig av med något. I kommande avsnitt kommer Newsec att 
analysera marknadens intresse och de tänkbara scenarierna för att vidare i 
nästkommande avsnitt komma fram till slutsatser och rekommendationer för kommunen 
att ta ställning till.

Newsec kan konstatera att det är svårt för bolag som inte redan är etablerade i Tidaholm 
att komma över tröskeln och finna intresset av att förvärva och investera i fastigheter i 
kommunen. Tidaholm är för en del aktörer ointressant för att de inte finns etablerade där. 
Därmed kan det vara fördelaktigt för kommunen vara varsam om de lokala aktörerna som 
finns på plats och paketera erbjudanden för att passa dem. Alternativt att kommunen 
skapar ett tillräckligt stort och attraktivt erbjudande för att även större aktörer ska vara 
intresserade av att investera. Kombinationen av mindre lokala och större nationella 
aktörer vore det ultimata, då de lokala aktörerna känner marknaden bäst och de större 
aktörerna kan komma in med större muskler och kapital för att kunna utveckla något bra. 
Om en större aktör skulle ta sig in på Tidaholms-marknaden så skulle det potentiellt kunna 
ge stora effekter i marknaden genom att andra aktörer även dem vågar satsa på 
Tidaholm. 

I tidigare avsnitt har ett flertal olika scenarier presenteras i vilka en rad olika 
lokallösningar har introducerats. Många av dem kräver stora investeringar och det är 
viktigt att noga överväga alternativen innan något vidare beslut tas. Då det ligger ett 
brandföreläggande på Solvik så beslut behöver dock fattas inom kort. Solvik har ett 
mycket attraktivt läge men avdelningarna är stora och det krävs en del renovering för att 
effektivisera lokalerna och se till att de håller den standard som myndigheterna kräver. 
För investerare kommer Solvik troligtvis vara den mest tilltalande fastigheten att förvärva 
i Tidaholm givet att det attraktiva läget. Därmed finns det flera faktorer som talar för en 
försäljning av Solvik.
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9.1 SLUTSATS
Genom den marknadsundersökning som Newsec har genomfört så har det varit möjligt att 
fastställa att bostads- och samhällsfastighetsaktörer som redan har eller har haft 
fastighetsbestånd i Tidaholm är fortsatt positiva till kommunen. Det är desto större 
tröskel att komma över för nya investerare som inte redan finns etablerade i kommunen. 
Tidaholm-marknaden är inte intressant för dem ännu på grund av att de själva inte finns 
på plats.

Om Tidaholms kommun väljer att avyttra en eller flera fastigheter så vill Newsec 
understryka vikten av att paketeringen av det som ska säljas. Paketeringen är mer eller 
mindre avgörande enligt Newsec då fastigheterna i sig inte har ett stort värde. Säljs 
däremot fastigheten med ett 15-årigt hyresavtal med kommunen som hyresgäst så blir 
fastigheten ett mycket mer attraktivt förvärv.

9.2 REKOMMENDATION
Det är inte helt självklara val att göra avseende fastighetsbeståndet för Tidaholms 
kommun, men genom marknadsundersökningen och framställandet av denna rapport så 
har Newsec kommit fram till förslag på vägar framåt för Tidaholm. Newsec föreslår tre 
alternativa vägar framåt, en mer offensiv strategi, en mer defensiv strategi och den tredje 
alternativa vägen framåt är en hybrid av det två andra vägarna framåt.

9.2.1 OFFENSIV VÄG FRAMÅT
I den mer offensiva vägen framåt så handlas ett nytt SÄBO upp för inhyrning av 140 
platser inklusive kortvård. Det nya SÄBOt bör ha en central och attraktiv placering som ej 
är någon av dagens SÄBO-lägen. Förslagsvis så bör det nya boendet även inkludera plats 
för kontor för hemvård/sjuksköterskeenheten.  Denna affär kombineras med en 
försäljning av Solvik i syfte att konvertera detta till radhus i hyresrättsform. Den kan även 
innehålla en enhet med Trygghetsboende om efterfrågan i marknaden finns och 
kommunen möter upp med värd/värdinna samt lokal för denna. 

Vidare säljs Midgård inklusive stadshus i syfte att rivas och exploateras för flerbostadshus 
och försäljningen paketeras med en upphandling om inhyrning av stadshus i nyproducerad 
enhet. Alternativt behåller man Midgård med sin funktionella verksamhet som lever upp 
till myndighetskraven och låter paketera det i försäljningen med inhyrning av en 
effektiviserad och moderniserad av stadshusfunktion som rymmer samtliga nödvändiga 
funktioner i ett lättillgängligt läge.

Newsec ser även potential för flera separata transaktioner. Bland annat kan 
Hellidshemmet ingå i den paketerade transaktionen och säljas för bostadsändamål –
radhus med hyresrätt eller äganderätt – alternativt gå som ett separat objekt till mindre 
aktör på marknaden. Även Lindängen kan säljas till mindre aktör för bostadsändamål 
alternativt konverteras till exempelvis förskola om behov finns.

Denna offensiva väg framåt lockar fler större aktörer till Tidaholm samtidigt som man kan 
tillmötesgå även mindre aktörers intresse för att återinvestera på orten. Detta i sig leder 
till fastighetsutveckling och ökar ortens attraktivitet då man tydligt satsar på framtiden.
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9.2.2 DEFENSIV VÄG FRAMÅT
Den andra föreslagna vägen framåt har en mer defensiv hållning. I detta scenario föreslår 
Newsec att Solvik konverteras till 80 platser för att uppnå rimligare driftskostnader i en 
effektiv enhet med flexibilitet för framtiden. Det innebär att man i förlängningen skulle 
kunna avyttra Lindängen, alternativt behålla fastigheten i kommunal ägo men ställa om 
för annan verksamhet.

Lindängens SÄBO har 24 platser och en dålig driftsekonomi. En möjlig lösning är att sälja 
boendet för bostadsändamål. I förlängningen så genererar inte försäljningen någon större 
intäkt men det minskar driftsbudgeten på grund av en ineffektiv volym.

Däremot har Midgårds SÄBO med sina 41 platser och 20 platser för kortvård en god 
driftsekonomi. Inga stora investeringar krävs i befintligt SÄBO då boendet redan uppfyller 
myndighetskraven. Newsec föreslår att stadshuset genomgår en modernisering och 
effektivisering av lokalernas nyttjande, som också skapar utrymme för exempelvis daglig 
verksamhet. Hemvården har fortsatt inhyrd lösning i Vårdcentralen. För att lösa LSS-
boenden så ser Newsec potential att kommunen hyr in sig i trapphuslösningar i 
nyproduktion hos till exempel SBB eller liknande aktör. Vidare tomställs och försäljs 
Hellidshemmet för konvertering till bostäder i radhusform och man undslipper 
investeringar för brandskydd.

Denna defensiva väg framåt lockar endast mindre aktörer som med stor sannolikhet redan 
är aktiva på marknaden. Det skapar endast mindre intäkter men frigör kommunen i likhet 
med den offensiva vägen från de nödvändiga investeringarna i Hellidshemmet.

9.2.3 HYBRID VÄG FRAMÅT
Slutligen vill Newsec framhäva en hybrid variant av de två andra alternativa vägarna 
framåt, vilket är i likhet med scenario 3B. Solvik är den fastighet i det kommunala 
beståndet som har ett relevant värde på marknaden för och är mycket attraktiv för 
alternativanvändning för bostäder. Solvik är en av de fastigheter som i befintligt skick inte 
lever upp till myndighetskraven för SÄBO varför Newsec anser att kommunen bör sälja 
denna fastighet för utveckling av bostäder i radhusform med inslag av trygghetsbostäder. 
Midgård-kvarteret kan istället med fördel förtätas och utvecklas med ett komplement av 
SÄBO-avdelningar. I kombination med befintlig verksamhet skapas ett modernt och 
effektivt SÄBO, utrymme för korttidsboende, nyttjande av befintligt centralkök samt 
genom anpassning av befintligt stadshus utrymme hemtjänst, daglig verksamhet och 
socialförvaltning. Med nya moderna och effektiva ytor på SÄBO så kommer arbetsmiljön 
förbättras avsevärt i förhållande till Solvik. Boendet kommer att bli bättre för de äldre 
som bor där med även för personalen. Kommunen möjligheter att attrahera kompetens till 
verksamheterna stärks och befintliga medarbetare kommer att ingå i en mer hållbar 
helhet.
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I och med försäljningen av Solvik så behöver antalet SÄBO-platser kompletteras på andra 
boenden. Genom att utöka antalet platser på Midgård så kommer kommunen klara av att 
möta behovet av både SÄBO- och korttidsplatser. Den en tillbyggnation av Midgård 
kommer tillräcklig kapacitet skapas för att långsiktigt möta kommunens totala behov av 
SÄBO- och kortvårdsplatser på ett kostnadseffektivt men framförallt högvärdigt 
kvalitativt sätt. Såväl brukare som medarbetare erbjuds en bättre miljö och lösning. 

Kommunen får härigenom också möjlighet att frigöra Hellidshemmet och avyttra det för 
annan användning om så önskas. Därmed undviker man den annars nödvändiga
investeringen för att kunna möta myndigheternas brandskyddskrav. Hellidshemmet ligger 
också, som tidigare lyfts fram, attraktivt för omvandling till radhus med sitt naturnära läge 
och tillgång till samhällsfunktioner som skola och idrottsfaciliteter.

Med denna väg framåt kommer kommunen att kunna locka investerare som vill 
positionera sig som hållbara då utökningen av Midgård inte blir en ren nyproduktion utan 
en ut- och ombyggnad av befintlig fastighet. Kommunen hushåller med den ändliga 
resurser mark och effektiviserar markanvändningen i ett läge med god tillgänglighet för 
medborgare och medarbetare.

Portföljen blir också genom paketering av bostadsutvecklingsprojektet på Solvik, 
långsiktig hyresavtal, nybyggnad genom komplement och förnyelse av befintliga lokaler 
på Midgård och bostadsutveckling på Hellid intressant för många stora aktörer på den 
nationella marknaden. Som ett alternativ kan man avdela Hellidshemmet och låta det 
utvecklas av någon mindre och regional aktör utan att det påverkar intresset för 
portföljen i övrigt. 

Stadshuset med förvaltningsledning och stab kommer i den här lösningen behöva 
omlokaliseras till andra lokaler. Det handlar om fem förvaltningar om omkring 15 personer 
i vardera förvaltning. I sammanhanget bör man undersöka förutsättningarna att aktivera 
och ta i anspråk andra befintliga kommunala byggnader centralt i staden. I denna process 
bör även ett strategiarbete kring morgondagen arbetsplatser inkluderas för att på så sätt 
kunna identifiera hur arbetsplatsen på bästa sätt ska stödja medarbetare och önskade 
arbetssätt, och för att kunna skapa en effektiv fördelning av kontorsarbetsplatser och 
andra ytor eller behov. 

I nästa steg behöver Tidaholms kommun fatta beslut om vilken väg man vill ta framåt för
att skapa bästa tänkbara boendemiljö och stöd för de äldre samt stärka Tidaholms
kommun som attraktiv arbetsgivare med bästa tänkbara ekonomiska utfall. Om Tidaholms
kommun är redo för att anta den mer offensiva eller den hybrida vägen framåt så finns ett
flertal fortsatta insatser som Newsec föreslår för att komma vidare i arbetet. Dessa
insatser inkluderar att detaljstudera och räkna igenom alternativen, samt att sondera
marknaden i en konkret marknadsdialog med utgångspunkt i objekten och tänkbart
upplägg.
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