Innehållsförteckning
INLEDNING ............................................................................................................................. 2
ÖVERGRIPANDE KVALITETS- OCH UTVECKLINGSFRÅGOR ............................... 3
ARBETSMARKNADSENHETEN (AME) ............................................................................ 7
ARBETSMARKNADSINSATSER....................................................................................... 7
STÖD TILL NYANLÄNDA ................................................................................................. 8
BARN- OCH UNGDOMSENHETEN .................................................................................... 9
BOENDEENHET 1 ................................................................................................................ 12
BOENDEENHET 2 ................................................................................................................ 14
BOENDEENHET 3 ................................................................................................................ 15
PERSONLIGT OMBUD ...................................................................................................... 17
EKONOMIENHETEN .......................................................................................................... 21
EKONOMISKT BISTÅND ................................................................................................. 21
BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING ........................................................................... 24
HEMLÖSHET ...................................................................................................................... 27
FAMILJEHEM OCH FAMILJERÄTT .............................................................................. 29
FAMILJEHEMSVÅRD ....................................................................................................... 29
FAMILJERÄTT ................................................................................................................... 30
RESURSENHETEN............................................................................................................... 33
KÄLLAN ............................................................................................................................. 33
FAMILJECENTRALEN ...................................................................................................... 33
FÄLTVERKSAMHETEN ................................................................................................... 34
MEDLINGSVERKSAMHETEN......................................................................................... 34
STÖDCENTRUM FÖR BROTTSUTSATTA..................................................................... 34
FAMILJERÅDGIVNINGEN............................................................................................... 34
VUXENENHETEN ................................................................................................................ 38
MISSBRUK- OCH BEROENDEVÅRD ............................................................................. 38
VÅLD I NÄRA RELATION ............................................................................................... 41
TILLSTÅNDSENHETEN I SAMVERKAN ....................................................................... 44
ANALYS OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN ................................ 46

INLEDNING
Kvalitetsberättelsen är den övergripande årliga redovisningen som ska ge en samlad bild av kvaliteten
i verksamheten. Den ger ingen fullständig beskrivning av det arbete som bedrivs inom Social &
Arbetsmarknad men ger en indikation på det fokus vi haft det senaste året. Den säger också något om
våra styrkor och utvecklingsområden inför framtiden. Berättelsen är ett viktigt underlag för hur vi ska
styra verksamheten framöver. Den gör det också möjligt för brukare, medborgare, politiker och övriga
intresserade att få insyn i vår verksamhet och hur väl vi utför vårt uppdrag.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att verksamheten årligen bör
upprätta en kvalitetsberättelse. Där står också att läsa att ”kvalitet” innebär att en verksamhet uppfyller
de krav och mål som gäller för en verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter eller beslut som
meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Ann-Kristin Sjödell

Anna-Karin Folger

Utvecklingsledare kvalitet

Utvecklingschef

ÖVERGRIPANDE
KVALITETS- OCH
UTVECKLINGSFRÅGOR
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET
Att verksamheten har en god kvalitet är ytterst
ett chefsansvar men alla medarbetare inom
verksamheten har också ett ansvar att bidra till
en god kvalitet vilket framgår av bestämmelser
i både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Ledningssystemet ska utgöra ett stöd för att
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten, i ett systematiskt
och ständigt pågående kvalitets- och
förbättringsarbete. Syftet är ytterst att vi ska
göra rätt saker, på rätt sätt och med tillgängliga
resurser uppnå avsett och bästa resultat!
Förvaltningen har tillsammans med Vård- och
omsorg ansvar för en av kommunens
huvudprocesser: Främja hälsa och tillgodose
behovet av vård och sociala tjänster, där årets
fokus har lagts på förbättringsarbete kring
några prioriterade verksamhetsområden,
anhörigstöd och korttidsplats i de delar som
berör båda förvaltningarna.
I syfte att alltmer utveckla verksamheten,
insatser och tjänster utifrån brukarfokus har
förvaltningen genom utbildning i SKR:s
(Sveriges kommuner och regioner) regi, tagit
till sig metoder för användardriven innovation,
även kallat Tjänstedesign. Ett annat exempel
för att stödja verksamheternas systematiska
kvalitetsarbete är utbildningsinsatser och
strukturer för så kallad individbaserad
systematisk uppföljning.

Verksamheternas egna utvecklings- och
förbättringsarbete redovisas inom respektive
verksamhetsområde.
INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Övergripande processer och styrdokument är
viktiga delar i förvaltningens
verksamhetsstyrning och uppföljning. För
planering och säkerställande av de viktigaste
förvaltningsövergripande processerna arbetar
vi utifrån ett upprättat års hjul med
ansvarsfördelning. Förbättring av interna
styrprocesser sker regelbundet utifrån behov,
bland annat har en ny rutin iförts under året för
att tydliggöra och säkerställa tidsbestämd
uppföljning av vissa nämndbeslut.
Under året har
nämnden antagit ett
tvärpolitiskt
styrdokument,
Program för Social &
Arbetsmarknad ”Vi
vill göra skillnad”, som
uttrycker den mer
långsiktiga politiska
viljeinriktningen för ansvarsområdet. Det ska
ge vägledning inför politiska och
verksamhetsmässiga beslut och ses som ett
komplement till kommunens styrmodell.
Programmets prioriterade utvecklingsområden
och målbilder har också varit vägledande när
nämnden tagit fram verksamhetsspecifika
indikatorer till sitt Styrkort för
mandatperioden.

För en mer integrerad styrning och uppföljning
har förvaltningen sedan tidigare arbetat fram
strukturer för uppdrags- och
uppföljningsdialog samt månadsrapporter med
en integrerad uppföljning och analys av både
verksamhet, ekonomi och personal.

risker inför beslut om vilka områden som ska
ingå i den årliga internkontrollen. Arbetet med
internkontroll ses även som en del av
förvaltningens systematiska kvalitets- och
förbättringsarbete.
Områden för intern kontroll 2019 har varit:

Genom ett digitalt beslutsstöd som
sammanställer och aggregerar individdata
direkt från verksamhetssystemet för Individoch Familjeomsorg, har verksamheten idag
också lättillgänglig kvalitetssäkrad statistik och
nyckeltal som underlag för analys och
verksamhetsutveckling.
Det har också föranlett en översyn av vår
”månadsstatistik till nämnd” som från
årsskiftet kommer att ge en innehållsmässigt
förbättrad och mer lättöverskådlig,
målgruppsinriktad och könsuppdelad
information till våra nämndsledamöter. Den
nya rapporten innebär att de enklare ska kunna
följa utvecklingen, behovs- och
volymförändringar på ett övergripande plan för
att uppmärksamma de trender som kan vara
särskilt kostnadsdrivande eller annat som är
relevant utifrån det politiska perspektivet. I
samband med detta införs också en stående
punkt på dagordningen med möjlighet till
dialog och eventuella frågor till verksamheten
eller behov av fördjupad analys.


















Internkontroll syftar till god intern styrning och
kontroll av nämndens verksamhetsområde och
ekonomi, för att säkra en effektiv förvaltning
och undgå allvarliga fel. Förvaltningens
reviderade process för intern kontroll har
inneburit fler perspektiv och en bredare
delaktighet vid identifiering av verksamhetens

Introduktion av nyanställda
Särskilda kompetenskrav enligt
lagkrav och föreskrifter
Dokumentation av personalavvikelser
Omvärldsbevakning och återsökning
av övriga statliga bidrag
Merkostnader för andrahandskontrakt
och tillfälliga boendelösningar
Utbetalningar till uppdragstagare
Risk- och konsekvensanalys med
integrerade perspektiv
Rapportering av missförhållande och
risker för missförhållande med stöd av
lex Sarah
Genomförandeplaner för insatser
Att barn kommit till tals om beslut
som rör dem
Utredning av familjehem
Placeringsbeslut barn & unga
Uppföljning av placeringar i externt
HVB barn, unga och vuxna
Säker hantering av personer med
skyddade personuppgifter
Förteckning av system och övriga
personuppgiftsbehandlingar enligt
GDPR

Identifierade risker inom dessa områden har
hanterats genom kontroller och förbättrande
åtgärder. Kontrollerna har överlag visat goda
resultat och inga större avvikelser.
Förbättringsarbetet har bland annat handlat om
upprättande av nya processer och rutiner samt
kollegiala granskningar med gemensamt
lärande som lett till fortsatt utvecklingsarbete.
Två riskområden, som handlar om att en riskoch konsekvensanalys med integrerade
perspektiv genomförs inför större
verksamhetsförändringar samt om uppföljning

av placeringar av barn och unga i HVB utifrån
tydliga uppföljningsbara mål, har föreslagits
kvarstå till nästa års internkontroll, med en
fördjupad intern kontroll.
Verksamheterna arbetar också utifrån
upprättade egenkontrollplaner. Resultatet av
dessa redovisas under respektive verksamhet.

PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Förvaltningen är beroende av personal med rätt
kompetens för sitt uppdrag för att kunna
bedriva en verksamhet av god kvalitet. I
förvaltningens personalförsörjningsplan görs
strategiska val för att kunna attrahera, rekrytera
och behålla kompetenta medarbetare.
Förvaltningen har inte haft några betydande
pensionsavgångar under året och heller inte
haft svårt att rekrytera personal med
kompetens för uppdraget.
Förvaltningen har sedan tidigare ett utvecklat
processtöd för att arbeta systematiskt med att
säkerställa att befintlig personal har och
utvecklar den kompetens som svarar mot
verksamhetens behov.
Vid tillsyn av verksamheterna inom
stödboende och HVB påtalades
kompetensbrister utifrån lagkrav, utifrån att
verksamheten delvis fått ett förändrat uppdrag.
Översyn har därför gjorts i syfte att tydliggöra
uppdrag och målgrupp och som underlag för
bedömning om förändringar och/eller åtgärder
för att verksamheten ska uppfylla
kompetenskraven.

Tre ord utifrån vår värdegrund har särskilt lyfts
fram: tillitsbaserat, innovativt och
medskapande. Förvaltningsdagar har även
detta år genomförts under temat ”Tillsammans
gör vi skillnad” med syfte att lyfta fram goda
exempel från verksamheterna och inspirera till
samverkan över organisatoriska gränser.
Evenemanget var välbesökt och uppskattat och
kommer genomföras vid fler tillfällen
framöver.
AVVIKELSER
Synpunkter och klagomål
Socialtjänsten är skyldiga enligt lag att ta emot
och utreda klagomål och synpunkter på
verksamhetens kvalitet.
Förvaltningen har under tidigare år medvetet
arbetat med att öka antalet registrerade
klagomål och synpunkter vilket har gett
resultat. Mellan åren 2016 - 2018 har antalet
registrerade klagomål och synpunkter
fördubblats. Mellan 2018- 2019 ligger antalet
kvar på samma nivå.
Antalet registrerade
klagomål och synpunkter
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Förvaltningen vill främja en kultur där alla
medarbetare tar ansvar för och är delaktiga i
det gemensamma uppdraget och ständigt
arbetar för utveckling av vår verksamhet med
brukarens bästa i fokus.
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rapporterats som avvikelse av en
samverkanspart. Det är fortfarande Barn- och
ungdomsenheten som rapporterar flest
avvikelser.

Klagomål och synpunkter per enhet
AME
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Barn- och ungdomsenheten
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Boendeenhet 1

Av de rapporterade händelserna har fem efter
utredning bedömts som missförhållanden varav
en så allvarlig att de omfattas av
anmälningsskyldigheten till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Åtgärder är i dessa
fall beslutade.
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Nästan samtliga enheter har registrerat
klagomål och synpunkter vilket tyder på att
skyldigheterna att utreda klagomål är kända
bland ansvariga chefer.

När det gäller lex sarah och övriga avvikelser
har flera händelser handlat om avvikelser i
samband med att orosanmälningar inkommer
till förvaltningen. Två har varit kopplad till
risker med faxen vilket nu är åtgärdat med en
teknisk lösning. I samtliga fall är det chef som
rapporterat avvikelsen och inte personal i
verksamheten.

Klagomål och synpunkter utifrån
kvalitetsområde
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Analys av avvikelser
De allra flesta klagomål och synpunkter
kommer ifrån den enskilde eller anhöriga och
handlar om missnöje med handläggningen av
sitt ärende. Förra året framgick det tydligt att
fler män klagat i egenskap av anhörig (pappa)
men den trenden är inte tydlig i år. Det är inte
ovanligt att klagomålen handlar om brister i
kommunikation eller upplevelse hos den
enskilde att han/hon inte förstår processen hos
socialtjänsten i fråga om vad som ska hända
och varför.
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Tillgänglighet
Helhetssyn och samordning

lex sarah-rapporter och övriga avvikelser
Under året har nio händelser rapporterats i
verksamheten vilket är något lägre än året
innan (11). Utöver detta har tre händelser

Från samverkanspart har avvikelserna bland
annat handlat om missförstånd i förväntningar
på varandras verksamheter.

ARBETSMARKNADSENHETEN (AME)
Inom Social & Arbetsmarknad är det
Arbetsmarknadsenheten (AME) som ansvarar
för arbetsmarknadsfrågor och sysselsättning.
Uppdraget är att arbeta för att medborgare ska
kunna försörja sig själva genom arbete eller
studier men också att erbjuda möjligheter till
varaktig sysselsättning.
Här finns också ansvaret för att erbjuda bostad
till de nyanlända som blir anvisade till
kommunen av Migrationsverket samt praktiskt
råd och stöd under de första två åren i Sverige.

ARBETSMARKNADSINSATSER
PROCESSER OCH RUTINER
Under året har verksamheten sett över
arbetsprocessen med kartläggning,
handlingsplan och uppföljning för att
säkerställa att alla deltagare får samma typ av
stöd och att det finns jämlikhet i arbetet.
Metodik från det tidigare projektet Level Up
har implementerats i verksamheten under
namnet Level Upgrade och vänder sig till alla i
arbetsför ålder som står utanför
arbetsmarknaden.
Utvecklingsarbete har skett kring statistik och
uppföljning i AME-modulen i procapita för att
underlätta uppföljning.
SAMVERKAN
I samverkan med bland annat
Utbildningsförvaltningen så driver
förvaltningen Ung Arena, som riktar sig till
personer i åldersintervallet 16 – 29 år. Ung
Arena är en samverkansarena där samarbetet
syftar till att erbjuda unga Lidköpingsbor stöd
för att nå arbete/studier och därmed minska
ungas arbetslöshet.
Under hösten 2019 har enhetschef träffat de
olika förvaltningarna inom kommunen för att

hitta samverkansmöjligheter för AME. Detta
arbete kommer fortsätta under 2020.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Arbetsmarknadsenheten har en ny enhetschef
sedan september. I början av året påverkades
arbetsgruppen av varsel och personalgruppen
är minskad mot föregående år.
Genom Samordningsförbundet Västra
Skaraborg deltar kommunen i ESF-projektet
Kick off. Syftet med projektet är att öka
kunskapen om hur diskriminering kan
förhindras och hur lika rättigheter och
möjligheter kan främjas. Detta genom att
synliggöra och utöva påverkan på
diskriminerande normer och strukturer.
Verksamheten har även arbetat med inre
värdegrundsarbete kopplat till uppdraget.
AVVIKELSER
Det har inte inkommit några klagomål eller
synpunkter under året men en rapport med stöd
av lex sarah har rapporterats gällande brister i
bemötande. Utredningen resulterade i
personalåtgärd samt beslut att förstärka
introduktion vid åtgärdsanställning.
EGENKONTROLLER
Projektet Level Up avslutades under året och
följdes upp av följeforskare som redovisades
vid slutkonferens i april 2019. Projektet
genererade i att 50 % av alla deltagare
avslutades mot arbete eller studier. ”Trots
många deltagares utsatthet och komplexa
behov så genererar projektet tydliga resultat”.
Även Ung Arena som helhet har samarbetat
med följeforskning via Högskolan i Väst.
Bland annat konstateras genom personalens
upplevelser att Unga Arena bidragit till kortare
kartläggningstider, enklare samverkan och
kortare väg till arbete och studier för unga i
verksamheten.

Under början av året deltog enheten i ett
pilotprojekt för individbaserad systematisk
uppföljning genom SKR (Sveriges kommuner
och regioner). Syftet med projektet var att via
systematisk insamling av uppgifter från
deltagare få kunskap om hur verksamheten
fungerar för den enskilde. Detta både som
underlag för bedömning om verksamhetens
måluppfyllelse men också som underlag för
verksamhetsutveckling och lärande på individ
och verksamhetsnivå.

PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Projektet finns sammanfattat i en särskild
projektrapport. Rekommendationen från
projektgruppen är att utveckla permanent
systematisk uppföljning på enheten.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020

STÖD TILL NYANLÄNDA
Sedan 2016 finns en lag som reglerar att alla
kommuner i Sverige har en skyldighet att ta
emot nyanlända med uppehållstillstånd. För
2019 var Lidköpings ålagda att ta emot 42
personer. Utöver de som anvisas kommunen
genom bosättningslagen erbjuder kommunen
även stöd till personer som ordnat boende i
kommunen på egen hand samt personer som
kommer på anknytning. 28 personer har bosatt
sig i Lidköping på egen hand. 4 ensamkommande barn har anvisats till Lidköping
2019.
SAMVERKAN
Under året har verksamheten fortsatt fått ett
ökat inflöde av lägenheter från AB Bostäder
vilket gör att nyanlända i högre grad kan
erbjudas permanenta istället för tillfälliga
bostäder. Under 2019 avvecklades tillfälliga
bostäder.
I samarbete med AB Bostäder har nyanlända
även i år erbjudits den så kallade Boskolan.
Det samarbetet har fungerat mycket bra.
Integrationshandläggarna har under året
deltagit i regelbunden samverkan med
Länsstyrelsen och nätverk med andra
integrationshandläggare för erfarenhetsutbyte.

Under året har arbetsgruppen minskats med två
tjänster. Arbetsgruppen har deltagit i
förvaltningens interna utbildningar i
hedersrelaterat våld samt våld i nära relation.
Integrationsenhetens personal ingår sedan 2019
i samma enhet som Arbetsmarknadsenheten
och deltar i det värdegrundsarbetet som pågår
på enheten.





Öka brukartiden
Öka antalet externa praktikplatser
Permanent individbaserad systematisk
uppföljning

BARN- OCH
UNGDOMSENHETEN

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET
Lidköping arbetar sedan många år enligt BBIC
– Barns behov i centrum. För att få arbeta
enligt BBIC krävs licens från Socialstyrelsen.

Socialtjänsten har ett ansvar att stödja, hjälpa
och skydda barn som riskerar en ogynnsam
utveckling. Inom Social & Arbetsmarknad är
myndighetsutövning för barn och unga
organiserad under Barn- och ungdomsenheten.
PROCESSER OCH RUTINER
Det finns i hög grad processer och rutiner för
säkra kvalitén i arbetet med
myndighetsutövning för barn och unga i
verksamheten.
Enheten har tillsammans med Boendeenhet 2
fastställt en ny process för stödboende.
Enheten har uppdaterat och tagit fram nya
rutiner kring yttranden gällande unga
lagöverträdare.
SAMVERKAN
Intern samverkan
För att förhindra och förkorta placeringar har
arbetet fortsatt i den interna PRIO-gruppen.

RESULTAT AV EGENKONTROLLER
Utredningstider
Enheten har under året fortsatt att arbeta med
att minska utredningstider och att utreda mer
effektivt genom att utveckla
utredningsplaneringen och jobba tidssmart.
Detta har gett utslag i jämförelsen i KOLADA.
Bilden nedan utredningstid i antal dagar från
påbörjad utredning till avslutad utredning inom
barn och ungdom 0-20 år, medelvärde och
Lidköping i jämförelse med samtliga
kommuner. Lägst värde är grönt och högst
värde är rött.

Tillsammans med Källan har enheten arbetat
med målen i uppdragen. Detta har lett till att
föräldrar är mer delaktiga i insatsens mål och
syfte.
Extern samverkan
Inom mottagningsgruppen har ett aktivt arbete
fortsatt för att skapa relationer med
anmälningspliktiga verksamheter och vara
tillgängliga för råd och stöd. Ett särskilt fokus
under året har varit att fånga upp förskolebarn
och deras familjer.
För att samordna insatser och nätverk kring
den enskilde har förvaltningen sedan ett par år
en särskild nätverksledare anställd.
Nätverksledaren har under året fokuserat på att
i huvudsak samordna SIP-möten då det är
lagstadgat.

Lidköping har 68 dagar i utredningstid i år
jämfört med 95 dagar i snitt 2018. Det är lägre
än snittet för riket och i nivå med jämförbara
kommuner IFO (U33401) Resultatet är särskilt
anmärkningsvärt då arbetstyngden har varit
hög under året med ett ökat inflöde.
Rättssäker myndighetsutövning
Internkontroll under året när det gäller att låta
barn komma till tals inför beslut visar att
verksamheten i hög grad samtalar med barn i
utredningar. Utvecklingsområde är fortsatt att
barnets delaktighet i beslutsprocessen och

återkoppling av utredningens slutsatser till
barnet.
Internkontroll när det gäller uppföljning av
placerade barn placerade vid HVB visar att det
behövs en nystart vad gäller implementeringen
av BBIC stöddokument för uppföljning vid
placering.
Enheten genomför två gånger per år
egengranskning av akter enligt IVO:s modell.
Brukarundersökning



Trygghet och säkerhet

Lidköping har goda resultat när det gäller
tillgänglighet då indikatorn mäter tillgänglighet
utanför kontorstid där Lidköping ingår i
kommungemensam socialjour. Lidköping har
goda resultat när det gäller helhetssyn och
samordning då indikatorerna mäter
samverkansavtal med extern vårdgivare och
interna rutiner. Det verksamheten framförallt
saknar är standardiserade
bedömningsinstrument kopplat till utredningar
av barn och ungas behov eller föräldraförmåga
samt systematisk uppföljning av insatser.
Tillsyn
IVO har genomfört tillsyn på hur
verksamheten hanterar förhandsbedömningar
efter orosanmälan. IVO hade synpunkter på
hur man motiverar skyddsbedömningar och
bedömde att nämnden borde inleda utredning i
fler fall exempelvis när man ser behov av att
göra utredningsaktiviteter som AUDIT och
DUDIT eller FREDA. IVO hade även
synpunkter på att vi oftare borde fatta beslut
om att följa upp barnet om utredningen
avslutas utan insats. Enheten har arbetat med
åtgärder utifrån IVO:s synpunkter.
AVVIKELSER

Brukarundersökningen visade på överlag goda
resultat bland annat vad gäller hög upplevd
delaktighet. Särskilt ungdomar var nöjda i
undersökningen.
Öppna jämförelser social barn- och
ungdomsvård
Öppna jämförelser jämför kommunerna utifrån
ett antal enkätfrågor och vissa registeruppgifter
när det gäller kvalitetsområdena:


Tillgänglighet



Helhetssyn och samordning



Kunskapsbaserad verksamhet

Enheten som handlägger barn och unga har
goda rutiner när det gäller att registrera
klagomål och synpunkter samt rapportera
avvikelser och missförhållanden.
Sammanställning av klagomålen visar att dessa
handlar mest om frågor och synpunkter kopplat
till handläggning och bemötande och frågor
från den enskilde som handlar om svårigheter
att förstå socialtjänstens tillvägagångssätt och
process.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Enheten har under året fått en mer stabil
personalsituation i grunden men flera

föräldraledigheter på enheten gör att
kontinuitet och stabiliteten påverkas.
Under året har enheten ingått avtal med
Göteborgsregionens ”Yrkesresan” ett
kompetensutvecklingsprogram från ny till
erfaren socialsekreterare.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020



Utveckla HVB-processen inklusive
uppföljning.
Effektivisera arbetet så att det ökade
inflödet kan hanteras med befintliga
resurser.

BOENDEENHET 1

RESULTAT AV EGENKONTROLLER

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för stöd
till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Social & Arbetsmarknad ansvarar för boende i
särskilda boendeformer och boendestöd för
målgruppen samt övriga insatser som
ledsagning och kontaktperson.

Granskning av genomförandeplaner
Nämnden har utsett kvalitet i
genomförandeplanerna som särskilt
internkontrollområde för 2019. Granskning av
två genomförandeplaner har därför genomförts
per arbetsgrupp och visar för Boendeenhet 1 på
god kvalitet i de flesta delar även om mål och
delmål ibland kan förtydligas för att underlätta
uppföljning.

Boendeenhet 1 består av servicebostäderna:
Hagagatan, Västgötagatan, Iris samt
boendestödsgrupperna BOS-gruppen och
Violen.
KRAV OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Krav och mål för verksamheten återfinns i
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskild
service (LSS) och flera föreskrifter, bland
annat gällande dokumentation.

Brukarundersökning servicebostad
Samtliga servicebostäder på enheten har
deltagit i den nationella brukarundersökningen
för servicebostad. Totalt svarade 17 personer
på undersökningen, 11 kvinnor och 6 män.

PROCESSER OCH RUTINER
Det finns fastställda processbeskrivningar och
rutiner för Särskilt boende LSS och Boendestöd
SoL. Processbeskrivningar och tillhörande
rutiner har setts över under året.
SAMVERKAN
Boendepedagoger från boendeenhet 1 och 3
träffas en gång i månaden för samverkan och
utveckling av kvalitetsarbetet. Under året har
särskilt fokus varit på granskning av
genomförandeplaner, se under egenkontroll.
Enhetschef har haft regelbunden samverkan
med SoL/LSS-handläggare varannan vecka för
att säkerställa planering och samarbete kring
aktuella brukare. Handläggarna har under året
varit organiserade i Vård & Omsorg men
kommer från 1 januari 2020 tillhöra Social &
Arbetsmarknads Vuxenenhet.
Under året har enheten utvecklat samverkan
med Vuxenenheten kring flera personer med
samsjuklighet.
Samverkan med Vuxenpsykiatrin har varit
fungerande under året.

Kommentarer:
När det gäller frågor om inflytande och
delaktighet samt bemötande (fråga 1, 2,3) har
enheten ett likvärdigt resultat med kommunen
som helhet och ett högre resultat än snittet för
samtliga kommuner.

När det gäller kommunikation med personalen
(fråga 4 och 5) har servicebostäder inom SA ett
likvärdigt resultat med kommunen som helhet
men båda har ett något lägre resultat än
snittet för samtliga kommuner på frågan.
När det gäller trygghet med personalen (fråga
6) har Servicebostäder inom SA har ett högre
resultat än kommunen som helhet och högre
resultat än snittet för samtliga kommuner.
När det gäller trygghet hemma (rädd för något
hemma, fråga 7) är resultatet för
servicebostäder inom SA likvärdigt med
kommunen som helhet men kommunen har ett
något lägre resultat än för samtliga
kommuner. Av kommentarerna från brukarna
framgår att det är framför allt yttre faktorer
som skapar otrygghet. Enheten kommer arbeta
vidare med att analysera frågan då det är det
tydligaste förbättringsområdet från
undersökningen.
När det gäller trygghet att veta vart man ska
vända sig om något är dåligt (fråga 8) är
resultatet för servicebostäder inom SA
likvärdigt med kommunen som helhet och
likvärdigt med snittet för samtliga kommuner.
Frågan är relativt enkel att åtgärda och detta
kommer tas om hand på enheten.
När det gäller trivsel med personal (fråga 9)
har servicebostäder inom SA ett likvärdigt
resultat med kommunen som helhet och ett
något bättre resultat än snittet för samtliga
kommuner.
Brukarundersökning boendestöd
Ingen brukarundersökning har genomförts i
boendestödsgrupperna under året.
Öppna jämförelser – enhetsundersökning LSS
Enheten har lämnat svar för samtliga
servicebostäder i Socialstyrelsens nationella
enhetsundersökning för bostad med särskild
service LSS. Undersökningen ställer frågor på
ett antal kvalitetsområden.

Samtliga brukare vid de enheter som ingår i
undersökningen har en aktuell
genomförandeplan. När det gäller målet att den
enskilde ska ha varit delaktig i upprättande av
planen är det liksom tidigare år något sämre än
snittet men fortfarande högt. Bedömningen är
att brukare ofta är delaktiga men att det inte
alltid framgår av dokumentationen vilket är ett
förbättringsområde.
AVVIKELSER
Verksamheterna har tagit emot klagomål och
utrett men har inte sett något som visar på
brister i verksamhetens kvalitet. Inga lex sarahrapporter i verksamheten under året.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSUTVECKLING
Enheten har varit personalstabil under året
vilket ger god kontinuitet och kvalitet för de
som tar emot insatser från verksamheten.
Enheten deltar i projektet DIVOS gällande
utbildningsinsatser för ökad digital kompetens
och har utsett två digitala ambassadörer i
verksamheten. Personal har även fått
utbildning i psykiatriska diagnoser och deltagit
i utbildning gällande utmanande beteende.
Personalen har haft regelbunden handledning
under året.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020
 Arbeta vidare med resultat av
brukarundersökningen.
 Fortsätta utveckling av den sociala
dokumentationen vad gäller den
enskildes delaktighet och formulering
av mål och delmål i
genomförandeplanerna.
 Fortsätta utveckla samverkan.
 Genomföra brukarundersökning inom
BOS-gruppen och Violen.

BOENDEENHET 2
Inom Social & Arbetsmarknad är det inom
Boendeenhet 2 som ansvaret finns för
Annagatan HVB och Athena, Galathea
stödboende och öppenvårdsinsatsen personstöd
ungdom. Under året har stödboendet Nova
avvecklats.
Antalet ensamkommande barn och unga på
HVB och stödboenden fortsatt att minska. I
takt med att det blivit lediga platser har
verksamheten ställt om till att erbjuda HVB
och stödboende till andra ungdomar.
KRAV OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Bestämmelser för HVB och stödboende finns
reglerat i socialtjänstlagen och i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
PROCESSER OCH RUTINER
Verksamheten har under året arbetat med att
utveckla processen: SA Stödboende för att
bland annat tydliggöra samverkan mellan
stödboendena och myndighetsutövningen.
SAMVERKAN
Under året har samverkan utvecklats med
Barn- och ungdomsenheten. Samverkan pågår
regelbundet med De la Gardie.
TILLSYN OCH AVVIKELSER
Under året har det funnits brister i
lämplighetsbedömningar inför inskrivning.
Detta har framkommit både vid tillsyn från
IVO på Galathea och Athena stödboenden och
i lex sarah-utredning på Annagatan. Efter
egenkontroll i september bedömdes dock
bristen som åtgärdad
IVO har också kritiserat nämnden för brister i
uppdrag, vårdplaner och genomförandeplaner
på Galathea och Athena stödboenden. Vid
egenkontroll av samtliga inskrivna ärenden
(190929) finns uppdrag och i samtliga ärenden
även om framförallt uppdragen rent
kvalitetsmässigt kan vara mer individuellt
utformade.

När det gäller genomförandeplaner finns det
fortfarande brister då egenkontrollen (190929)
visar att det då saknades hos tre inskrivna.
Detta berodde bland annat på att vårdplan och
uppdrag från Barn- och ungdomsenheten
dröjde i samband med placering. Enheten har
därför tillsammans med Barn- och
ungdomsenheten förtydligat
processbeskrivning och rutiner vid inskrivning
som nu implementeras i verksamheten.
Verksamheten har haft två klagomål på
Annagatan som har utretts enligt gällande
rutiner. Ett av klagomålen visade sig vara en
avvikelse som sedan anmälts som ett allvarligt
missförhållande till IVO. IVO har avslutat
ärendet och åtgärder är vidtagna.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Varsel har påverkat personalgrupperna under
året.
Personalens kompetens på stödboende och
HVB är låg i förhållande till de allmänna råd
som finns för verksamheten. En utredning har
pågått under hösten som ska tydliggöra
verksamhetens inriktning och uppdrag.
Planeringen är att kompetenskrav sedan ska
tydliggöras för att kompetensplaneringen ska
matcha mot verksamhetens behov.
Under året har personalgruppen gått interna
gällande kunskap om socialtjänstlagen.
Personalgruppen har även gått utbildning i
utmanande beteende.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020
 Implementera processbeskrivning och
rutiner samverkan gällande stödboende
 Säkerställa personalens kompetens i
förhållande till allmänna råd för
verksamheten.
 Säkerställa att inskrivningsbedömning
sker och att besluten dokumenteras.
 Säkerställa att alla inskrivna har en
aktuell genomförandeplan.

BOENDEENHET 3

särskilt fokus varit på granskning av
genomförandeplaner, se under egenkontroll.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för stöd
till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Social & Arbetsmarknad ansvarar för boende i
särskilda boendeformer och boendestöd för
målgruppen samt övriga insatser som
ledsagning och kontaktperson.

Enhetschef har haft regelbunden samverkan
med SoL/LSS-handläggare varannan vecka för
att säkerställa planering och samarbete kring
aktuella brukare. Handläggarna har under året
varit organiserade i Vård & Omsorg men
kommer från 1 januari 2020 tillhöra Social &
Arbetsmarknads Vuxenenhet.

Inom Boendeenhet 3 finns de särskilda
boendeformerna: Lillängen, Karpen (sedan
april -19), Vallgatan och Esplanaden samt
tillhörande boendestödsgrupper. Inom
Boendeenhet 3 finns även verksamheten
Personligt ombud placerad för kommunerna
Lidköping, Skara, Götene.
KRAV OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Krav och mål för verksamheten återfinns i
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskild
service (LSS) och flera föreskrifter, bland
annat gällande dokumentation.
PROCESSER OCH RUTINER
Processer finns fastställda för Särskilt boende
SoL, Särskilt boende LSS och Boendestöd SoL.
Särskilda samverkansrutin finns när det gäller
Trygg och säker utskrivning från slutenvården.
Processbeskrivningar och tillhörande rutiner
har setts över under året.
RISKANALYSER
De har funnits risk för kvalitetsbrister för
brukare då flera fått byta bostad i samband
med den omflyttning av brukare som följde av
Karpens öppnande. Efter planering och tät
dialog med brukare, deras företrädare och
anhöriga bedöms flyttarna ha fungerat bra för
brukarna och flera har efter flytten fått en
bättre livskvalitet i nya lägenheter.
SAMVERKAN
Boendepedagoger från boendeenhet 1 och 3
träffas en gång i månaden för samverkan och
utveckling av kvalitetsarbetet. Under året har

Samverkan med Vuxenpsykiatrin har fungerat
väl under året.
RESULTAT AV EGENKONTROLLER
Granskning av genomförandeplaner
Nämnden har utsett kvalitet i
genomförandeplanerna som särskilt
internkontrollområde för 2019. Granskning av
två genomförandeplaner per arbetsgrupp har
därför genomförts och visar på genomgående
god kvalitet i genomförandeplanerna på
enheten även om det finns förbättringsområden
exempelvis gällande att mål och delmål ibland
kan förtydligas för att underlätta uppföljning.
Väntetid
Enheten har skyndsamt kunnat verkställa
beslut under året.
Betalningsdagar
Verksamheten har inga betalningsdagar under
året för personer som skrivits ut från sluten
vården enligt de nya bestämmelserna om trygg
och säker utskrivning.
Brukarundersökning gruppbostad LSS Lillängen
Lillängen har deltagit i den nationella
brukarundersökningen för gruppbostad LSS.
Samtliga sex boende på Lillängen har svarat på
undersökningen, dock inte på alla frågor.

Observera att jämförbarheten är svår då det är
få brukare på enheten.
Brukarundersökning boendestöd
Under våren genomfördes en lokal
brukarundersökning inom boendestödet på
Vallgatan och Esplanaden. Totalt 24 personer
svarade på undersökningen.

Kommentar: För frågan gällande rätt stöd
hemma (fråga 1) är resultatet bättre än
kommunen som helhet och snittet för andra
kommuner.
För frågan om personalen bryr sig om dem
(resultat 2) är resultatet likvärdigt med
kommunen som helhet och snittet för andra
kommuner.
För fråga (3 och 4) gällande kommunikation
med personal är resultatet likvärdigt eller
något sämre än kommunen som helhet och
snittet för andra kommuner.
När det gäller upplevd trygghet (fråga 5) är
resultatet bättre än kommunen som helhet och
snittet för andra kommuner.
Resultatet för frågan om de vet vem de ska
prata med om något är dåligt hemma (fråga 6)
är resultatet likvärdigt än kommunen som
helhet och snittet för andra kommuner.
För fråga 7 som handlar om trivsel hemma är
resultatet något sämre än kommunen som
helhet och snittet för andra kommuner.

De svarande är i stort mycket nöjda med
boendestödsinsatsen men det finns
förbättringsbehov avseende brukarnas
allmänna situation i ett större perspektiv.
Sämst svarar brukarna när det gäller
upplevelsen av delaktighet i samhället.
Vissa frågor går att jämföra med resultat från
andra kommuner. Lidköping har ett likvärdigt
eller bättre resultat än snittet för samtliga
kommuner.
AVVIKELSER
Verksamheterna har kontinuerligt tagit emot
klagomål men har inte sett något som tyder på
brister i verksamhetens kvalitet.

Verksamheten har haft tillsyn från IVO i ett
ärende under året men IVO bedömde att
ärendet hanterats enligt gällande lagstiftning.
Inga lex sarah-rapporter i verksamheten under
året.
PERSONAL OCH
KOMPETENSUTVECKLING
Trots sjukskrivningar på enheten bedöms
kontinuiteten för brukarna kunnat hållas på en
godtagbar nivå under året.
Enheten deltar i projektet DIVOS gällande
utbildningsinsatser för ökad digital kompetens
och har utsett digitala ambassadörer i
verksamheten. Personal har även fått
utbildning i psykiatriska diagnoser och deltagit
i utbildning gällande utmanande beteende.
Personalen har haft regelbunden kollegial
metodhandledning under året.

Återredovisning av verksamheten sker till
Länsstyrelsen Västra Götaland.
Personligt ombud prioriterar personer med svår
psykisk funktionsnedsättning som inte har
etablerade professionella kontakter.
Sammanlagt har 115 personer haft stöd av
personligt ombud under 2019. Liksom tidigare
år är de flesta som har ett personligt ombud i
åldersgruppen 30-49 år, därefter kommer
ålderskategorin 18-29 år. 26 av dessa har helt
eller delvis hemmaboende barn.
Könsfördelningen mellan män och kvinnor
följer mönstret från tidigare år att något fler
kvinnor än män har insatsen.
Under 2019 har 34 nya personer fått stöd av
personligt ombud vilket är 11 färre än året
innan. 41 personer har avslutat stödet under
året vilket är 6 fler än året innan.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020
• Arbeta vidare med resultat av
brukarundersökningen.
• Fortsätta utveckling av den sociala
dokumentationen vad gäller den enskildes
delaktighet och formulering av mål och delmål
i genomförandeplanerna.
• Få SAMSA-verktyget att fungera fullt ut och
fortsatt klara oss utan betalningsdagar

PERSONLIGT OMBUD
Förvaltningen ansvarar för verksamheten
Personligt ombud för kommunerna Lidköping,
Skara och Götene.
Personligt ombud är ett frivilligt, kostnadsfritt
stöd som vänder sig till människor med
långvariga och omfattande psykiska
funktionsnedsättningar. Ett personligt ombud
är stöd i kontakt med myndigheter och se till
att den enskilde får sina lagliga rättigheter
tillgodosedda.
Verksamheten består av 3,0 tjänster personliga
ombud som finansieras delvis av statsbidrag.

BRISTER I SAMHÄLLSSERVICE FÖR
MÅLGRUPPEN
Personligt ombud har uppmärksammat
följande brister i myndigheter service och stöd
för målgruppen under året:
Tillgänglighet
Telefontiderna fungerar olika bra beroende på
aktör och mottagning, ofta är telefontiden
förlagda på morgonen då flera klienter inte
startat sin dag.
Det är vårt att få tid hos behandlare, oklart om
man står i kö eller i vilken kö man står och hur
lång den förväntad väntetid är.
Kontaktvägarna är mer och mer digital vilket
flera klienter inte är bekväma med.
Samverkan
Har många olika kontakter och blir bollad i
mellan de olika aktörerna.
Bemötande
Bristande förståelse för klientens
funktionsnedsättning, språkförbistringar och

oklarheter i vem som kan ge stöd ex
specialistpsykiatrin/vårdcentralen/kommun
eller AF/FK.
Identifierade systembrister under året har
återkopplats till
De systembrister hos myndigheterna som
personliga ombud upptäcker i sitt arbete
rapporterats till styrgruppen för personliga
ombud och till lokal trepartsgrupp.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Samtliga har genomgått grundutbildning för
personliga ombud.
Gruppen har under året gått på flera
inspirerade föreläsningar psykisk hälsa ex: Åsa
Kadowaki: Att ha diagnos och ha sitt liv,
Psykiatriveckan Falköping, Myter om suicid
med Sara Ekström och Diagnoskriterier med
Meritxell Casanova.

DAGLIG VERKSAMHET
Social & Arbetsmarknad verkställer daglig
verksamhet för personer som omfattas av lagen
om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Förvaltningen delar
det uppdraget med Vård & Omsorg.
Daglig verksamhet inom SA består av följande
arbetsgrupper:
Café Klara
E-sportcenter
Mellbygatan Kök och Bageri
Gulkremlan
Frälsningsarméns second hand
Ridhuset
Servicegrupperna på Solhaga, Bräddegården,
Ågården
Ta & Ge
Social & Arbetsmarknad erbjuder även
sysselsättning till personer som på grund av
långvarig psykisk funktionsnedsättning inte
kan stå till arbetsmarknadens förfogande.
Detta gör vi på Utsikten och 47:an.
I snitt 98 personer har haft daglig verksamhet
under året. 26 av dessa är placerade på externa
arbetsplatser (företag eller organisationer), så
kallad individuell placering, vissa i
kombination med annan placering.
KRAV OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Enligt kraven som anges i Lagen om särskild
service (LSS) ska daglig verksamhet: Vara
anpassad till mottagarens individuella behov
och tillförsäkra deltagaren goda och jämlika
levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet.
Ett övergripande mål med insatsen är också att
utveckla den enskildes möjligheter till arbete
på kortare eller längre sikt (se prop.
1992/93:159 s. 90 och 181). Det krävs
biståndsbeslut för att få daglig verksamhet.
Har man inte rätt till daglig verksamhet kan
man få sysselsättning. I Lidköping krävs det
inget biståndsbeslut för sysselsättning SoL.

PROCESSER OCH RUTINER
För att säkra verksamhetens kvalitet har
enheten sedan tidigare processbeskrivning och
rutiner för processen daglig verksamhet från
verkställa nytt ärende till avsluta insats.
Processbeskrivning och rutiner finns även när
det gäller Individuell placering.
SAMVERKAN
Samverkan med Intern service och
bilhanteringen på Gulkremlan är har
permanentats under året.
Café Klara och Kök och Bageri på
Mellbygatan har påbörjat samverkan med
badhuset (Kultur & Fritid) gällande smörgåsar.
RESULTAT AV EGENKONTROLL
Brukarundersökning daglig verksamhet
Den nationella brukarundersökningen för
daglig verksamhet genomförs vartannat år,
nästa gång hösten 2020.
Brukarundersökning sysselsättning SoL
Lokal brukarundersökning för sysselsättning
SoL genomförs vartannat år, nästa gång under
året 2020.
Granskning av genomförandeplaner
Nämnden har utsett kvalitet i
genomförandeplanerna som kontrollområde för
2019. Granskning har därför genomförts av ett
ärende per arbetsgrupp. Granskningen visar
överlag god kvalitet men i flera fall kan målen
vara mer konkreta och individuella för att
kunna följa utvecklingen i placeringen. Det
framgår inte alltid av dokumentationen om den
enskilde varit delaktig vid upprättande av
planen.
Öppna jämförelser – enhetsundersökning LSS
Lidköping har deltagit i Socialstyrelsens årliga
enhetsundersökning inom LSS. I den mäts
bland annat kvalitetsindikatorer som
självbestämmande, integritet och
brukarinflytande.

Lidköping har ett bättre resultat än riket när det
gäller de flesta av dessa indikatorer och bättre
än föregående år med undantag från indikatorn
som frågar efter en samlad
kompetensutvecklingsplan för personalen på
enheten.
AVVIKELSER
Det har inkommit ett klagomål från en enskild
under året som efter utredning inte bedömdes
vara en avvikelse. Det har inte rapporterats
några missförhållanden enligt lex sarah under
året.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Viss personalomsättning har skett under året.
Personalen har haft regelbunden handledning
under året.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020






Utreda möjligheterna att
biståndsbedömda sysselsättning SoL.
Arbeta vidare med den sociala
dokumentationen gällande bland annat
målformuleringar och dokumentation
av den enskildes delaktighet i
genomförandeplanen.
Ta fram en kompetensutvecklingsplan
för enheten.
Hitta en ny verksamhet för personal
och brukare på Mellbygatans kök och
bageri med anledning av att Vård &
Omsorg samlokaliserar och lämnar
lokalerna på Mellbygatan

EKONOMIENHETEN
Ekonomienheten ansvarar för handläggning av
ekonomiskt bistånd, handläggning av dödsbo
och samordnar förvaltningens arbete med
boendefrågor. Till enheten hör också
kommunens budget- och skuldrådgivning som
på avtal även levererar tjänsten till Götene,
Skara och Grästorps kommuner.

EKONOMISKT BISTÅND
KRAV OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Handläggning av ekonomiskt bistånd regleras i
socialtjänstlagen och innefattar ett tvådelat
uppdrag. Huvuduppgiften är att stödja den
enskilde att nå självförsörjning och i avvaktan
på det pröva den enskildes rätt till ekonomiskt
bistånd.
PROCESSER OCH RUTINER
Under året har Ekonomienheten arbetat aktivt
med att förenkla och effektivisera processen
månadsansökan för att ge förutsättning för
implementering av RPA.
SAMVERKAN
Intern samverkan
Samverkan mellan socialsekreterare med
ansvarar för ekonomiskt bistånd och personal
vid Ung Arena har fungerat väl under året. Två
socialsekreterare från Ungdomsteamet på
Ekonomienheten har regelbundet varit
representerade på Ung Arena för att samordna
insatser runt den enskilde och för att underlätta
en väg in för den enskilde.
Även samverkan mellan socialsekreterare och
andra delar av Arbetsmarknadsenheten har
fungerat väl under året. Arbete har pågått med
att tydliggöra ansvar i ärenden som remitteras
till Arbetsmarknadsenheten. Under hösten har
Ekonomienheten och Arbetsmarknadsenheten

haft gemensam utvecklingsdag med bland
annat arbete kring samverkan och det
gemensamma uppdraget från nämnden om
coach inom 48 h.
Extern samverkan
Ett av Ekonomienhetens uppdrag under 2018
och 2019 har varit att utveckla samverkan med
sjukvården och andra aktörer för att minska
antalet långtidssjukskrivna beroende av
ekonomiskt bistånd. Genom tidiga samordnade
insatser vill man minska tiden för
sjukskrivning och öka möjligheten för brukare
att snabbare nå egen rätt försörjning.
Samverkan ska också minska risken för att
brukare hamnar ”mellan stolarna”.
Förvaltningen har ett samverkansavtal med
vårdcentralerna i kommunen och har under året
haft ett aktivt samarbete. Medarbetare följer
aktuell rutin för samverkan i individärenden
med syfte att minska sjukskrivningstiden för
sökande och underlätta för den enskilde att
snabbare återgå till att kunna stå till
arbetsmarknadens förfogande. Samarbetet
fungerar mycket väl och har underlättat arbetet
med individärenden. Konsultationer,
avstämningsmöten och SIP:ar genomförs vid
behov. Arbetsrehabiliterande åtgärder har
påbörjats, dels inom förvaltningens
Arbetsmarknadsenhet och dels inom projekt
Nystart 2.0. Projekt Nystart 2.0 är ett
samarbete mellan Medborgarskolan,
Försäkringskassan och ESF-rådet. En
socialsekreterare på enheten är kontaktperson i
projektet och i december månad hade enheten
sex deltagare. Projektet syftar till att stötta
kvinnor och män som står långt ifrån
arbetsmarknaden att öka deras kompetens så
att de närmar sig arbetsmarknaden. Stort fokus
läggs på individens hälsa och resurser.
Enhetschef har under året vid två tillfällen
träffat vårdcentralchef och rehabkoordinator på
Guldvingens vårdcentral, sektionschef
Arbetsförmedlingen samt samverkansansvarig
Försäkringskassan för samverkan.

Samverkan med arbetsförmedlingen
Under året har organisatoriska förändringar
inom Arbetsförmedlingen påverkat
möjligheten till samverkan i ärenden.
Samverkan med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan har under året främst skett
på handläggarnivå samt vid något tillfälle på
enhetschefsnivå.
RESULTAT AV EGENKONTROLL
Tillgänglighet
Väntetiderna från första kontakt till en tid för
ett första nybesök har ökat under året. Detta 75
färre nybesök jämfört med 2018 (281 nybesök
2019 jämfört med 356 nybesök 2018). Den
ökade väntetiden beror på minskad bemanning
till följd av sjukskrivningar, deltidsarbete och
glapp mellan tjänster. 81 personer har fått
vänta över 10 dagar.

Andel som väntat längre än 14 dagar från
ansökan till beslut
Andel som väntat längre än 14 dagar från
första kontakttillfälle till beslut om
försörjningsstöd fortsätter att öka mellan åren
och är nu 55 %. Bilden visar Lidköping
jämfört med samtliga Sveriges kommuner.
Grönt är lägst värden och rött är högst. Källa:
Kolada 31463

Väntetid till nybesök - antal dagar/snitt
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Rättssäkerhet
Regelbundna aktgranskningar och
loggkontroller visar på rättssäker handläggning
och relevant loggning. Vid ett tillfälle
framkom att en kostnad för elfaktura inte tagits
med vid beräkning, detta åtgärdades
omgående. Vid överklaganden hos
förvaltningsrätten är det få domar som går
emot förvaltningens bedömning vilket kan tyda
på att lagen tolkas på ett rättssäkert sätt.
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Väntetid försörjningsstöd från första kontakt
vid nybesök till beslut - medelvärde
Lidköping har ett medel på 18 dagar från första
kontakttillfälle till beslut om försörjningsstöd
vilket är en försämring mot tidigare år. Bilden
visar Lidköping jämfört med samtliga Sveriges
kommuner. Grönt är lägst värden och rött är
högst. Lidköping har ett högre medel än för
landet som är 15 dagar. Källa: Kolada U 31402

Antal domar där
Förvaltningsrätten
avslagit sökandes
överklagan
Antal domar där
Förvaltningsrätten
bifallit sökandes
överklagan
Antal domar där
Förvaltningsrätten
delvis bifallit
sökandes
överklagan
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ekonomiskt bistånd
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Brukarundersökning
Enheten har deltagit i SKL:s nationella
brukarundersökning för ekonomiskt bistånd.

Bäst resultat har vi på helhetssyn och
upplevelse av att få tydlig information där vi
ligger jämförbart med snittet för samtliga
kommuner. I övriga delar har vi ett lägre
resultat än snittet för samtliga kommuner och
det tydligaste utvecklingsområdet gäller
tillgänglighet samt inflytande och delaktighet.

Fortsatt arbete med e-ansökan och
implementering av RPA
Ekonomienheten har under 2019 fortsatt
arbetet med att öka antalet som ansöker om
ekonomiskt bistånd elektroniskt. I december
2019 uppgår andelen e-ansökningar till 65 %
vilket är en ökning med 8 % jämfört med 2018.
Ekonomienheten har under 2019 haft i uppdrag
att automatisera processen månadsansökan
ekonomiskt bistånd så långt det är möjligt i
enlighet med SKR:s rekommendationer, från
ansökan till förslag till beslut. Enheten har i
uppdrag att implementera RPA. Projektet har
pågått under perioden oktober-december och
har skett i nära samarbete med Göliska IT. Två
ordinarie personal har under perioden arbetat
heltid i projektet december månad ut, därefter
kommer de att fortsätta implementeringsarbetet
som en del i sin tjänst. Målsättningen i
projektet är att färdigställa två spår, AF-spåret
och AME-spåret. Denna tidsram har inte
kunnat hållas med anledningen av att arbetet är
komplext och tidskrävande och
programmeringen inte kunnat färdigställas.
Göliska IT har tagit in konsulthjälp och arbetet
med programmeringen kommer att fortsätta
under januari och februari månad med
målsättning att spåren ska färdigställas.
AVVIKELSER
Vad gäller synpunkter och klagomål har det
under året inkommit ett anonymt klagomål på
Ekonomienhetens mottagningstelefon vad
gäller tillgänglighet. Då uppgiftslämnaren var
anonym kunde hen inte besvaras. Test av
tjänsten genomfördes samt tillgängligheten
kontrollerades och de framkom inte något
behov av förbättringsåtgärder. Inga ytterligare
åtgärder vidtogs därför. Inga lex sarahrapporter har inkommit som avser
handläggning av ekonomiskt bistånd.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ekonomienheten har under året varit drabbad
av flera sjukskrivningar, både kortare och
längre, och legat över genomsnittet för

förvaltningen och Lidköpings kommun något
som har medfört ökat tryck på personal i tjänst
samt även påverkat kontinuiteten i ärenden och
möjligheten att stötta den enskilde mot målet
självförsörjning. Övertidsarbete har behövts
för att kunna hantera alla inkomna
ansökningar. Sjukskrivningar/glapp har
periodvis täckts upp med vikarie,
studentmedarbetare, konsult samt beordrad
personal i förvaltningen.
Handlingsplan/prioriteringslista har upprättats
och arbetats efter.
Webbaserade utbildningar har genomförts
under året med fokus på ekonomiskt bistånd
och digitalisering/automatisering inom
socialtjänsten. Medarbetare har även deltagit
vid utbildningar om hedersrelaterat våld, att
möta våldsutövare, hot- och våld, psykiatriska
diagnoser och studie om suicid samt grundkurs
och fördjupningskurs dödsbo. En medarbetare
har gått grundutbildning inom
empowermentmetodiken 7 Tjugo. Enheten har
regelbunden handledning.



Delaktighet – arbetsplan ska finnas i
samtliga ärenden som ej har arbetsplan
upprättat av Arbetsmarknadsenheten.

BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
Budget- och Skuldrådgivningen är en
lagstadgad kommunal verksamhet som regleras
i 5 kap 12 § Socialtjänstlagen.
Lidköpings kommun tillhandahåller Budgetoch skuldrådgivning till invånare i Lidköping,
Götene, Grästorp och Skara kommun. Inom
Social & Arbetsmarknad är Budget- och
skuldrådgivningen organiserad inom
Ekonomienheten.
Huvuduppdraget är att ge råd och stöd till
skuldsatta privatpersoner. Att ge stöd och hjälp
vid ansökan om skuldsanering och stöd under
pågående skuldsanering. För den enskilde är
rådgivningen frivillig och bygger på dennes
egen önskan och medverkan.
2016

RESULTAT AV INSATSER
Totalt har 163 ärenden avslutats under 2019.
Avslutningsorsakerna kategoriseras av
Socialstyrelsen. Den vanligaste
avslutningsorsaken har varit att personen ej är
avhörd (46 st) följt av annan ersättning (24 st).
19 personer har avslutats då personen fått
arbete.
Antal hushåll i genomsnitt som erhållit
ekonomiskt bistånd har ökat under 2019, 277
hushåll jämfört med 250 hushåll 2018.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020
 Implementering av RPA
 Ökat antal användande av e-tjänst
 Utveckla kommunöverskridande
samverkan med Götene och Skara
utifrån gemensamma
utbildningssatsningar, samverkansavtal
med Försäkringskassan och modell för
ärendetyngdsmätning

Antal
nybesöksbokningar
Totalt antal ärenden

2017

95

124

90

139

2018

2019

85 114
133

171

Kommentar till tabell:
Under 2019 sker en tydlig ökning av antalet
nya ärenden till budget- och skuldrådgivningen
114 stycken, jämfört med 85 stycken 2018. En
förklaring till det kan vara att Kronofogden i
större utsträckning uppmanar skuldsatta att ta
kontakt med kommunens budget- och
skuldrådgivning. En annan förklaring kan vara
att kännedom om verksamheten ökat bland
kommuninvånare och andra verksamheter i
kommunen. Genomförd brukarenkät under året
visar att anhörig/vän är den vanligaste
informanten, tätt följd av Kronofogden och
annan verksamhet i kommunen.
Enligt statistik från Kronofogden uppgår
andelen skuldsatta i Lidköping till 893
personer vilket motsvarar 2,8 % av
befolkningen över 18 år. Det är lägre jämfört

med övriga riket där andelen skuldsatta av
befolkningen uppgår till 3,8 %. Andel barn i
hushåll med skulder eller pågående
skuldsanering uppgår i Lidköpings kommun
till 7,4 %. Det är lägre jämfört med i övriga
riket där andelen uppgår till 8,5 %. Andel
skuldsatta minskar totalt sett i hela riket men
den sammanlagda skulden fortsätter att öka.

verksamheten. Regelbunden arbetstyngdsmätning, uppföljning av arbetsmiljö samt
särskild rutin för bokning av nybesök
genomförs som ett led i god arbetsmiljö. Även
om väntetiden under året varit något längre
jämfört med tidigare år vittnar genomförd
brukarenkät om hög tillgänglighet och
servicenivå.

Information och uppsökande arbete

RESULTAT AV EGENKONTROLL

Som ett led i det förebyggande och
uppsökande arbetet har Budget- och
skuldrådgivningen under året genomfört
informationsinsatser som varit riktade till
särskilda grupper inom förvaltningen som
exempelvis deltagare på Rådgivningscentrum
och Arbetsmarknadsenheten. Budget- och
skuldrådgivningen har också erbjudit
kommunanställda föreläsningar via
kommunens Kom i form utbud. Under januari,
mars, september och oktober månad har
föreläsningar hållits med mycket goda
omdömen. Information om föreläsningarna har
gått ut till samtliga enhetschefer i kommunen
för att ytterligare sprida information. Budgetoch skuldrådgivningen har i december träffat
kommunens HR konsulter i syfte att hitta
samverkansformer för att i tidigt skede erbjuda
råd och stöd till skuldsatta kommunanställda.

Tillgänglighet
Väntetid till nybesök - antal
veckor/snitt
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Väntetiden för nybesök har ökat under året till
i genomsnitt 4,5 veckor. Totalt 55 personer har
fått vänta längre än Konsumentverkets
rekommendation om fyra veckor. Som längst
har väntetiden varit upp till 9 veckor för en
person.

PROCESSER OCH RUTINER
Det finns upprättade processer och rutiner för
att säkra verksamhetens kvalitet. Budget- och
skuldrådgivningen arbetar i enlighet med dessa
och i enlighet med Konsumentverkets
rekommendationer som syftar till att säkra
kvalitet och enhetlighet mellan kommuner. I
januari 2019 antog Social- och
arbetsmarknadsnämnden mål och riktlinjer för
verksamheten.

RISKANALYS
Till följd av högt antal ärenden har
arbetsbetsbelastningen varit hög och det har
under året funnits risk för försämrad kvalitet i
form av tillgänglighet och service i

Brukarundersökning
Den brukarundersökning som genomförts under
hösten på Budget- och skuldrådgivningen visar
på en verksamhet av hög kvalitet. De besökare
som besvarat enkäterna känner sig i hög grad
delaktiga, upplever gott bemötande och mycket
hög förståelse för deras situation samt upplever
också att deras situation förändrats till det bättre
efter kontakt med verksamheten. Även de
kommungemensamma frågorna som mäter nöjd
kund index visar mycket gott resultat med höga
betyg på verksamheten.

PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Budget- och skuldrådgivningen består av 2,75
tjänster.
Kontaktcenter ansvarar sedan april 2018 för
kommunens konsumentvägledning. Dock
ansvarar personalgruppen för
Konsumentvägledning avseende Götene och
Skara kommun samt informationsinsatser
rörande konsumentvägledning.

Brukarenkät har regelbundet genomförts de
senaste åren med mycket goda resultat.

Samtliga medarbetare och enhetschef har
deltagit vid de två nationella Budget- och
skuldrådgivningsdagar som hålls en gång per
år. Personal har även deltagit vid
utbildningsdagar genomförda av BUSföreningen samt kurser genomförda av
konsumentverket. Personal har också deltagit
vid nätverksträffar och länsträffar.

RESULTAT AV INSATSER
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2019

Antal personer som ansökt
om skuldsanering hos
Kronofogden
73
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Antal personer som Budgetoch skuldrådgivningen varit
behjälpliga med ansökan om
skuldsanering till
Kronofogden.

Antal personers som beviljats
skuldsanering

LIDKÖPING I JÄMFÖRELSE MED
ANDRA
Det saknas jämförande uppgifter gällande
Budget- och skuldrådgivning förutom när det
gäller väntetider där den så kallade Läget i
landetundersökningen som publiceras i april.
Vid senaste mätningen som avser 2018
framkommer att Lidköping ligger bra till i
förhållande till övriga kommuner i landet.
UTVECKLINGSSOMRÅDEN/
UTMANINGAR 2020

Av de skuldsaneringar som Kronofogden har
hanterat har Budget- och skuldrådgivningen
varit den enskilde behjälplig med en hög andel.
Observera att resultatet endast gäller
Lidköpings kommun.
KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
Det har inte inkommit några klagomål eller
synpunkter på verksamhetens kvalitet under
året utöver de synpunkter som förmedlats i
brukarundersökningen.

Budget- och skuldrådgivningen kommer att
fortsätta arbetet med att förebygga
överskuldsättning med önskad effekt att vi
ökar kännedom om vår verksamhet så att färre
personer blir och förblir överskuldsatta.
Planerade aktiviteter:



Bibehålla de informationsinsatser som
görs idag internt
Fortsatt erbjudande om föreläsningar
via kommunens Kom i form utbud att
ges








Informera kommunens chefer om
aktuell skuldsituation i Lidköpings
kommun samt om verksamhetens
uppdrag.
Föra dialog med Barn- och Skola om
att ta fram material som de kan
använda som diskussionsunderlag i
Lidköpings PIL arbete
Fortsätta utveckla samverkan med
kommunens HR konsulter
Föra dialog med Barn- och
ungdomsenheten om att vara delaktig i
frågor angående ekonomi i deras
utredningsarbete. Delta vid
APT/enhetsträffar.

Kronofogden kommer under 2020 att satsa
ytterligare resurser på att uppmärksamma
skuldsatta och i ännu högre utsträckning
hänvisa till kommunernas budget- och
skuldrådgivning, ett arbete som de kallar
Kundresan. Kundresan kommer troligtvis
att medföra ökat tryck på verksamheten.

Det vräkningsförebyggande arbetet blir allt
viktigare och en stor utmaning är att få till
detta på bästa sätt med befintliga resurser. Ett
viktigt arbete är att verka för att minska antalet
träningskontrakt för att frigöra tid till det
vräkningsförebyggande arbetet. Under 2019
har antalet träningskontrakt i förvaltningen
minskat som ett resultat av bland annat
stödinsatser och nära samarbete med AB
Bostäder. I december 2019 uppgår antalet
träningskontrakt till 64 stycken, det är nästintill
en halvering av antalet träningskontrakt sedan
mars 2019.
Antalet insats borgen bostad uppgår under
december månad 2019 till 63 stycken. Under
hösten har antal insatser borgen bostad ökat till
följd av att kommuninvånare som hyrt lägenhet
i andra hand av Social- och
arbetsmarknadsnämnden och därmed haft
insats träningskontrakt får möjlighet till att ta
över bostaden med eget kontrakt och då kräver
hyresvärden borgen.

HEMLÖSHET
Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som ger
bostadslösa en allmän rätt att få en bostad av
socialtjänsten. Endast tre grupper har en
lagstadgad allmän rätt till bostad: personer med
funktionshinder, äldre som inte klarar sitt
boende och personer som har permanent
uppehållstillstånd och har blivit anvisade till
kommunen. Inom förvaltningen berör
vräkningsförebyggande arbete, arbete mot
hemlöshet och övriga boendefrågor fler
enheter.
Till följd av fortsatt tuff bostadsmarknad under
2019 är flera kommuninvånare i behov av
insatser från Social- och
arbetsmarknadsnämnden för att kunna få, klara
av och behålla en bostad. Det finns behov av
lämpliga bostäder och att insatser runt den
enskilde samordnas för att möjliggöra
hemtagning efter placering samt för att kunna
förkorta placeringstiden.

Antal beslut om
boendesamordning
2019
2018
Antal träningskontrakt
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OBS! Träningskontrakt för nyanlända är
inkluderade i statistiken för år 2018 och 2019
men ej för övriga år.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Inom Social & Arbetsmarknad ligger ansvaret
för förvaltnings boendesamordnare under
Ekonomienheten även om arbetet sker på
uppdrag av flera enheter i förvaltningen. Under
2019 har två boendesamordnare varit
verksamma i förvaltningen.

PROCESSER OCH RUTINER
Det finns upprättade processer, checklistor och
rutiner för att säkra kvaliteten i hanteringen av
förvaltningens boendefrågor. Social &
Arbetsmarknads boendesamordnare och övriga
enheter arbetar i enlighet med dessa.
SAMVERKAN
Det finns ett starkt samband mellan vräkning
och hemlöshet. Personer som blir vräkta har
ofta mycket svårt att åter komma in på den
ordinarie bostadsmarknaden. Att förebygga
vräkningar är därför en viktig del i det samlade
arbetet mot hemlöshet. I dessa frågor
samarbetar boendesamordnare och
socialsekreterare kring anmälningar vid
störningar i boende och hyresskulder.
Boendesamordnaren arbetar direkt med stöd
till personer som har svårigheter att få och
behålla sin bostad. För att få
boendesamordning krävs ett biståndsbeslut av
en socialsekreterare. En viktig
samarbetspartner är hyresvärdarna i
kommunen. Samarbetet med AB Bostäder
Lidköping har under året fungerat mycket bra,
förvaltningens boendesamordnare och AB
Bostäder har ett nära samarbete. Gemensamma
planeringar och lösningar görs i enskilda
ärenden för att förebygga vräkning och
förbättra den enskildes möjlighet att klara av
sin boendesituation. Även samarbetet med
övriga hyresvärdar i kommunen fungerar bra
och hyresvärdar vänder sig ofta till
förvaltningens boendesamordnare för råd och
stöd i boendefrågor.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020


Utveckla det vräkningsförebyggande
arbetet

FAMILJEHEM OCH
FAMILJERÄTT
FAMILJEHEMSVÅRD
PROCESSER OCH RUTINER
Det finns i hög grad processer och rutiner för
att säkra arbetet med barn i familjehem.
SAMVERKAN
Fortsatt samverkan med biblioteket där
bokpaket lämnas ut till barn som är placerade i
familjehem. Syftet med detta är att stimulera
familjehemsföräldrar och barn till läsning.
Fortsatt samverkan med Barn och
Skolförvaltningen kring de
familjehemsplacerade barnen.
KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET
Verksamheten använder de evidensbaserade
metoder som rekommenderas av
Socialstyrelsen: BRA-fam och Kälvesten vid
rekrytering av familjehem och
grundutbildningen Ett hem att växa i.
RESULTAT AV EGENKONTROLLER
FAMILJEHEM
Brukarundersökning familjehemsplacerade
barn.
En brukarundersökning har genomförts under
hösten 2019. 19-20 barn som är placerade i
familjehem har svarat på frågor om delaktighet
och stöd. Av undersökningen framgår följande:
• 19 av 20 barn vet vem som är deras
socialsekreterare.
• De placerade barnen känner i mycket hög
grad till varför de är placerade.
• 13 av 20 barn tycker att de träffar sin
socialsekreterare lagom mycket. Några vill
träffas sin soc.sekr mer och några vill träffas
mindre.
• 15 av 19 barn tycker att de får vara med och
bestämma om viktiga saker som rör dem.

Brukarundersökning biologiska föräldrar till
familjehemsplacerade barn
7-8 föräldrar har svarat på frågor om
delaktighet och samarbete i
familjehemsvården. Av undersökningen
framgår följande:
• Fem av åtta ansåg sig varar delaktiga i
barnets placering.
• Sex av åtta tycker att de får tillräcklig
information om sitt barns placering.
• Sex av sju anser att samarbetet fungerade bra
med familjehemmet.
• Fyra av sju anser att samarbetet med
socialtjänsten fungerade bra.
• Fyra av åtta tyckte att de blev lyssnade till av
ansvarig socialsekreterare.
Brukarundersökning familjehemsföräldrar
18 familjehemsföräldrar har svarat på frågor
om tillgänglighet och stöd. Av undersökningen
framgår följande:
• Majoriteten av familjehemsföräldrarna
upplever att det är lätt att komma i kontakt
med familjehemssekreteraren.
• Alla familjehemsföräldrarna är mycket nöjda
med omfattningen av stödet från
familjehemssekreteraren.
• Alla familjehemsföräldrar känner att de får
det stöd de behöver, av
familjehemssekreteraren.
Sammanbrottsanalyser
Under året har sammanbrott/oplanerat avslut i
familjehem systematiskt analyserats.
Sammanställningen av de sju sammanbrott
som skett 2019 visar:
• Fler tjejer (5) än killar (2) har varit med om
ett sammanbrott.
• Sex av sju sammanbrott har skett under första
placeringsåret.
• Alla sammanbrott avser tonåringar mellan 13
och 19 år.
• Hälsotillståndet hos familjehemsföräldrarna
och deras biologiska barn är en viktig del i
stabiliteten i familjehemsuppdraget.
• Ett gott samarbete mellan anhöriga, god man
m.fl. är en viktig del för stabiliteten i
familjehemsuppdraget.

• Den unges inställning och vilja till att vara i
familjehemmet är viktig.
Utifrån resultatet ovan kommer arbetsgruppen
2020 se över strukturen för stöd under det
första placeringsåret. Även matchning kommer
vara en del i översynen.
Resultat i öppna jämförelser
Öppna jämförelser jämför kommunerna utifrån
ett antal enkätfrågor och vissa registeruppgifter
när det gäller ett antal kvalitetsområdena.
Nedan följer jämförelser av
kvalitetsindikatorer för familjehemsvård.
Resultat per kvalitetsindikator när
det gäller frågor relaterade till
familjehem

Lidköping

Andel
i riket

Använder Bra-fam för att inhämta
information om familjer som vill
blir familjehem

JA

87 %

Erbjuder grundutbildningen ”Ett
hem att växa i” för familjehem

JA

92 %

Har en samlad plan för
familjehemmens
kompetensutveckling

NEJ

49 %

När det gäller en samlad plan för
familjehemmens kompetensutveckling pågår
ett arbete som beräknas vara klart våren 2020.
REKRYTERING AV FAMILJEHEM
Under 2019 har arbetsgruppen jobbat
strategiskt med rekrytering av familjehem.
Marknadsföring på olika sätt har varit del i
strategin. 65 % av de nyrekryterade
familjehemmen har varit i kommunal regi.
Resterande har rekryterats via externa bolag.
Målet att fler interna familjehem rekryteras har
förbättrats avsevärt jämfört med 2018.
AVVIKELSER
Verksamheten har goda rutiner för registrering
av klagomål och synpunkter.
Sammanställningen av visar att sex
klagomål/synpunkter har inkommit under
2019. Tre avser synpunkter kring bristande
information i ärendet, två avser synpunkter
kring umgänge mellan biologföräldrar och

barn och en avser synpunkt kring att hen ej fått
juridisk info i ärendet. Dessa har hanteras inom
ramen för det systematiska kvalitéts arbetet.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Personal som arbetar med familjehemsvård i
förvaltningen har övervägande lång erfarenhet.
Under året har delar eller hela gruppen deltagit
i följande utbildning:
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Familjehemsdagarna
• Samtal med barn
• Anknytning och trauma hos barn
• Barn med sexualiserat beteende
• Rekryteringskonferens

FAMILJERÄTT
Lidköpings kommun bedriver på avtal
familjerättslig verksamhet för kommunerna
Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorp.
I familjerättens uppdrag ingår att till det
särskilda behov av stöd och hjälp som kan
finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad,
boende, umgänge eller adoption har avgjorts.
PROCESSER OCH RUTINER
Det finns i hög grad processer och rutiner för
att säkra arbetet med familjerätt i
verksamheten.
Statistik
Familjerätten har under 2019 utrett 120 barn
angående tvist om vårdnad/boende/umgänge.
60 barn har varit aktuella för en upplysning,
145 barn har föräldrar som deltagit i
samarbetssamtal. Dessa är de tre mest
frekventa uppdragen, förutom fader- och
föräldraskaps utredningar som ligger i jämn
nivå (93 barn berörda) under åren 2017, 2018
och 2019. Det är fortsatt hög efterfrågan på
telefonrådgivningen kring familjerättsliga
frågor. Utredning av medgivande inför
adoptioner sker relativt sällan.

Vi ser att barn som berört av upplysningar och
utredningar har ökat mellan 2018 och 2019.
Samma trend har skett i riket. Under 2019 har
färre barn haft föräldrar som genomgått
samarbetssamtal jämfört med 2018.

Kommentar: Den enskilde anser att
väntetiden är rimlig.
Har du fått ett vänligt och respektfullt
bemötande?
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Kommentar: Föräldrarna är mycket nöjda
över bemötandet.
Har samtalen underlättat ditt samarbete
med den andre föräldern?
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Kommentar: Drygt hälften av föräldrarna
bedömer att samtalen har lett till ett förbättrat
samarbete med den andra föräldern.
Har samarbetssamtalen fått dig att avstå med
att vända dig med frågan till tingsrätt?
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Kommentar: Nio föräldrar har på grund av
resultatet av samarbetssamtalen avstått med att
vända sig med en stämning till Tingsrätten.
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0

Som resultat av samarbetssamtal
har jag tagit tillbaka stämningen

Har väntetiden varit rimlig?

2

Det har aldrig varit aktuellt med
stämning till tingsrätt

Brukarundersökning
Under året har en brukarundersökning för
föräldrar som har genomgått samarbetssamtal
genomförts. Frågorna ställdes efter avslutat
samtalsserie, där de fick gradera sina svar på
en skala 0-6, där 0 var nej/inte alls och 6
mycket. Vi fick 24 svar, 11 svarande är
kvinnor, 12 är män och en person vill ej uppge
kön (se bilaga 2)
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Barns rätt att komma till tals inför beslut
Vid internkontroll av barns rätt att komma till
tals inför beslut har nio VBU-utredningar
granskats genom kollegial granskning.
Resultatet visade att barn kommer till tals i hög
utsträckning. I alla utredningar där det
bedömdes vara möjligt utifrån ålder och
mognad hade utredaren träffat barnet och tagit
del av barnets åsikter. I några utredningar
framgår det däremot inte om barnet alltid fått
en återkoppling om vad utredning lett fram till.

2

Ja

Klagomål och synpunker
Arbetsgruppen har under första delen av 2019
jobbat löpande med att systematisera
inkommande synpunkter i form av vad den
enskilde är nöjd med, mindre nöjd med eller
efterfrågar. Under året vi fokuserat på hur
barnen görs delaktiga och hur förslag till beslut
i Vårdnad- boende- och umgängesutredningar
kommuniceras med barnen.
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Tror du att barnet har märkt eller
kommer att märka en positiv
förändring?
8

• Vi kommer sträva efter digitala tjänster för
att göra familjerättens stöd mer tillgängligt.
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Kommentar: Cirka hälften av föräldrarna tror
till största delen att barnet har märkt en positiv
skillnad efter att föräldrarna har gått i
samarbetssamtal.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Inom familjerättsgruppen finns sju tjänster
varav en tjänst delvis är samordnare och har ett
arbetsledaransvar. Medarbetarna som arbetar
med familjerättsliga frågor har mångårig
erfarenhet inom området och hög kompetens.
Under 2019 har två medarbetare, med
erfarenhet inom andra delar av socialtjänsten,
påbörjat sin tjänst inom Familjerättsgruppen.
Under året har delar eller hela gruppen deltagit
i följande utbildning:
• Familjerättsdagarna
• Samtal med barn
• VBU utredningar
• Faderskap
• Traumabearbetning och Anknytning
• Barn i vårdnadstvister – påtvingade
umgängen med våldsutövande förälder
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Arbetsgruppen har extern handledning
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• Erbjuda barn stödjande samtal med
familjerättssekreterare utifrån Rädda barnens
material Hanna & Theo. Under 2020 kommer
vi jobba vidare med detta samtalsmaterial.
• Marknadsföra samarbetssamtal så fler tar
hjälp av samarbetssamtal.

RESURSENHETEN
Resursenheten ansvarar för
öppenvårdsinsatser för barn och unga.
Inom enheten finns Källan, Fältsekreterare,
Familjerådgivning, Medlingsverksamheten
och Stödcentrum för unga brottsoffer och
Familjecentral.
PROCESSER OCH RUTINER
Det finns processbeskrivningar och rutiner
för att säkra kvalitén i öppenvårdsinsatser
för barn och unga.
SAMVERKAN
Intern samverkan
Öppenvården är en viktig och aktiv del i att
den interna samverkan för att förhindra och
förkorta placeringar. Ärenden följs genom
tätt samarbete med berörda i förvaltningen.
Extern samverkan
Se under Fältverksamhet och
familjecentral för exempel på extern
samverkan under året.

KÄLLAN
Inom förvaltningens
familjebehandlingsarbete används många
olika metoder och flera av dem är
utvärderade genom forskning med goda
resultat:








Komet och Förstärkt komet
Marte Meo
Miljöterapeutiskt arbete
COS - Trygghetscirkeln
PYC – Parenting young children
MI – Motiverande samtal.
FFT – Funktionell familjeterapi

Källan har under året implementerat
föräldrastödsprogrammet Tryggare barn

som riktar sig till föräldrar inom
socialtjänsten efter orosanmälan om våld
eller kränkning mot barn och ges som ett
bistånd. Tryggare barn är en kurs i lugnt
föräldraskap där fokus ligger på att stärka
relationen och att förebygga risksituationer
mellan barn och föräldrar. Under året har
37 barn i 18 familjer erbjudits insatsen och
17 av familjerna har tackat ja.
Under året har föräldrarådgivare på
familjecentralen och Källan utbildats i
internetbaserad Komet (I-Komet) för
föräldrar till barn 3-11 år. Under året har
sju föräldrar tagit del av insatsen.
Källan har implementerat
framgångsfaktorerna från projektet intensiv
familjebehandling i hela verksamheten.
Sedan ett par år tillbaka pågår lokal
systematisk uppföljning av
familjebehandling genom skattningar av
familjers problem före, under och i
samband med avslut av insatser. Se under
egenkontroller.
Fyra kurser i KOMET har genomförts
under året med sammanlagt 30 föräldrar.
På Källan har 43 föräldrar (enskilt eller i
par) haft enskild rådgivning i föräldrarollen
under året.

FAMILJECENTRALEN
Familjecentralen har under året haft en
grupp med unga föräldrar (12 st).
Föräldrarådgivaren deltar också
regelbundet i föräldragrupper (20 st) ex. i
föräldragrupper på lätt svenska på samtliga
BVC-mottagningar.

82 föräldrar (enskilt eller i par) har haft
enskild rådgivning i föräldrarollen under
året.
Föräldrarådgivaren på familjecentralen har
också deltagit i föräldramöten och
personalmöten på förskolor och informerat
om verksamheten.

FÄLTVERKSAMHETEN
Fältverksamheten verkar på struktur, grupp
och individnivå med stöd till ungdomar 1221 år.
På strukturell nivå har Fältverksamheten
inom ramen för samverkansavtalet mellan
polis och kommun deltagit i föräldramöte
för barn i åk 7-9 som genomfördes under
april.
Fältverksamheten har också varit aktiv i
samverkansformen Effektiv samordning
för trygghet (EST) för att öka tryggheten i
området runt och i biblioteket och
sockerbruket. EST-team har även startats
upp i Margretelundsområdet.
Fältverksamheten har under året
intensifierat och schemalagt sitt arbete på
högstadieskolorna där man tillsammans
med socialpedagogerna i skolan ansvarar
för vissa regelbundna aktiviteter inom
ramen för sitt uppsökande och
relationsskapande arbete.

MEDLINGSVERKSAMHETEN
Lidköpings kommun är ansvarig för
Medlingsverksamheten för följande
kommuner: Vara, Skara, Grästorp, Götene,
Essunga och Lidköping. Målgruppen är
gärningspersoner mellan 12 och 21 år.
Syftet med medling är att minska de
negativa följderna av ett brott. Det innebär

ett möte mellan personen som erkänt
brottet och den personen som drabbats av
brottet. Detta möte leds av en medlare.
Målsättningen är att den som begått genom
medling ska bli påverkad att inte begå
liknande brott i framtiden. Medling kan
passa för olika former av brott t ex
misshandel, skadegörelse, hot, snatteri och
stöld. Medlingsverksamheten är
organiserad under Fältverksamheten. Det
har inkommit 8 medlingsärenden under
2019 (2 för Lidköping). Vanligast
förekommande brottsrubriceringar är ringa
stöld, misshandel, olaga hot och
skadegörelse.

STÖDCENTRUM FÖR
BROTTSUTSATTA
Lidköpings kommun bedriver också ett
stödcentrum för brottsutsatta där följande
kommuner ingår: Vara, Skara, Grästorp,
Götene, Essunga och Lidköping.
Stödcentrum vänder sig till ungdomar
mellan 12 och 21 år som blivit utsatta för
brott, t ex personrån, misshandel, våldtäkt,
olaga hot och ofredanden. Föräldrar och
vittnen kan också få stöd. Vi erbjuder stöd
för att bearbeta brottshändelsen och dess
följder. Vi erbjuder också hjälp med att
kontakta polis och försäkringsbolag och
stöd i förberedelser inför eventuell
rättegång. Under året har 24 individer fått
stöd varav 10 från Lidköping.

FAMILJERÅDGIVNINGEN
Lidköpings kommun bedriver på avtal
familjerådgivning för kommunerna Vara,
Skara, Götene, Grästorp, Essunga och
Lidköping.
Kommunens skyldighet att tillhandahålla
familjerådgivning regleras i 5 kap. 3 §
socialtjänstlagen (SoL).
Familjerådgivningens uppdrag är att

erbjuda samtal vid
kommunikationssvårigheter och konflikter
i nära relationer, separationsarbete samt
krisbearbetning i samband med separation.
Målgruppen är par, ensamstående och
familjer.
Antal ärenden under 2019 har varit 355 st
(173 för Lidköping). Antal
behandlingssamtal har varit 1091 st (502
för Lidköping).
Antal samtal i genomsnitt per ärende har
varit 3,9 stycken.
Familjerådgivningen har under 2019
påbörjat implementering av FIT,
Feedback Informed Treatment, FIT är
ett verktyg som syftar till att regelbundet
följa upp behandlingsallians, kvalitet och
resultat under pågående insats för att
kontinuerligt justera och förbättra det stöd
som ges. Verksamheten ser att verktyget
bidrar till en ökad brukardelaktighet genom
det rutinmässiga och formella sättet att få
feedback från brukarna. Förhoppningen är
att implementeringen ska leda till minskad
risk för att besökare avbryter i förtid samt
hitta områden för utveckling både som
grupp och individuellt.
För att förbättra tillgängligheten vid
bokning har Familjerådgivningen under
året arbetat mot ett digitalt
bokningssystem. Bokningssystemet är en
del av kommunens självservice där också
övriga V6-kommuner ingår. Med
anledning av ovanstående arbete har också
familjerådgivningens processbeskrivning
och rutiner omarbetats. I samband med
lanseringen av tjänsten har
familjerådgivningen medverkat i arbetet
med en informationsfilm.
Familjerådgivningen har valt
Emotionsfokuserad terapi, EFT, som
gemensam metod för att fördjupa
kunskapen i det parterapeutiska arbetet.

Metoden har stark evidens med bra resultat
efter avslutning och vid uppföljning
RESULTAT AV EGENKONTROLLER
Väntetid familjerådgivning
Väntetid för ett första besök hos
Familjerådgivningen under 2019 var i
genomsnitt 18 dagar. Detta är en något
längre väntetid än tidigare år.
Granskning av genomförandeplaner
Källan
Inom ramen för nämndens internkontroll
har en granskning gjorts genom stickprov
på genomförandeplaner. Resursenheten
sticker ut positivt genom att ha tydliga mål
och delmål i samtliga av de granskade
planerna (10 st). Detta är ett resultat av ett
strukturerad och fokuserat arbete med
genomförandeplaner sedan ett par år på
enheten.
Genomsnitt antal dagar i insats Källan
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Genomsnittliga insatstiden har ökat sedan
förra året till 292 dagar. Bedömningen är
att ökningen beror på att ärendena är mer
komplexa och därför kräver längre tid.

Antal barn och ungdomar med
familjebehandling
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Från insatsens början till avslut har
belastning avseende CBCL sjunkit från
54,4 till 40,2. En normalgrupp har en
skattning på 14,3.
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Skattning enligt YSR - barns egen
skattning av sitt mående
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Ökningen mellan 2017-2019 är hela 57 %
på befintliga resurser. Av aktuella ärenden
är 58 % pojkar och 42 % flickor. Under
året har 107 ärenden avslutats jämfört med
85 (2018) och 79 (2017).
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Måluppfyllelse i insats familjebehandling
Källan
Drygt 75 procent av samtliga uppdrag
fullföljs, det vill säga där samtliga eller
nästan samtliga mål som socialsekreteraren
satt upp uppfylls. Det är en ökning från
förra året med 5 %.
Inom familjebehandlingen har
implementeringen fortsatt med olika
kunskapsbaserade skattningsformulär före
och efter insats bland annat i syfte att följa
resultat av familjebehandlingen. Ett aktivt
arbete med att öka antal ärenden där
skattningar genomförs har gett resultat.
CBCL är föräldrars bedömning av barnets
mående och beteende. Hög skattning
betyder en hög omfattning av problem.
Skattningar har genomförts i 18 ärenden
vid uppstart och avslut under året.

Start insats

Genom YSR redovisar barn från 11-års
ålders egen beskrivning av sitt mående. I
12 ärenden har dessa skattningar
genomförts under året vid uppstart och
avslut. Från insatsens början till avslut har
siffrorna i belastning avseende YSR sjunkit
från 64,4 till 51,1. En normalgrupp skattar
38,4 (pojkar) eller 43,6 (flickor).
SCL-90 är föräldrars upplevda mående
senaste veckan.
Dessa skattningar har genomförts i 17
ärenden under året och visar på en
minskning i skattade problem från 0,77 till
0.59. Normalgruppen är 0,29 för män och
0,44 för kvinnor.
SCL 90 - Förälderns egen skattning av
sitt mående
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AVVIKELSER
Inga avvikelser har rapporterats under året.
Verksamheten har utrett ett klagomål
gällande medlingsverksamheten och
vidtagit åtgärder.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Personalsituationen på enheten har varit
stabil under året även om det varit
periodvisa sjukskrivningar i några grupper.
Samtlig personal har deltagit i utbildningar
gällande våld i nära relationer. Under året
har tre medarbetare vid Källan blivit
certifierade Marte meoterapeuter.
Två av familjerådgivarna har
kompetensutvecklat sig i
Emotionsfokuserad terapi, EFT.
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 Familjerådgivningen ska fortsätta
arbetet med metoden FIT som
verktyg i det dagliga arbetet och för
att på sikt kunna mäta effekt på
gruppnivå.
 Familjerådgivningen ska fortsätta
fördjupningen av arbetet med våld i
nära relationer.
 Familjerådgivningen ska utveckla
det utåtriktade/uppsökande arbetet
på nya sätt än tidigare.
 Medlingsverksamheten ska i
samarbete med kommunernas
medlare få till stånd fler medlingar
med icke-straffmyndiga personer.
Som ett led i detta arbete ska de
uppdatera informationsmaterial och
erbjuda informationsinsatser till
socialsekreterare.
 Föräldrarådgivaren på
Familjecentralen ska utbilda







gruppledare inom barn och skola i
föräldrastödsprogrammet ABC.
Föräldrarådgivaren på
Familjecentralen ska utveckla
mätbara mål i det individuella
föräldrastödet.
Fältsekreterarna ska utveckla
samarbetet med fritidsgården i
Margretelund.
Utveckla samarbete och
samordning mellan Källan, fält,
personstöd ungdom, Barn- och
ungdomsenheten och RC i enskilda
ärenden för att undvika placering.

VUXENENHETEN
Socialtjänsten har det övergripande ansvaret
för att människor med missbruk- och/eller
beroende får vård och behandling. Vi har också
ett ansvar för att tidigt upptäcka riskbruk och
missbruk. Inom Social & Arbetsmarknad
bedrivs arbetet främst inom Vuxenenheten där
också öppenvårdsenheten Rådgivningscentrum
finns.
Socialtjänsten har ansvar för att personer som
lever med, eller har levt med, våld i nära
relationer får det stöd och den hjälp som de
behöver för att kunna leva ett bra liv. Inom
Social & Arbetsmarknad berörs flera enheter
av arbetet mot våld i nära relation.
Huvudansvaret för att driva utvecklingsarbetet
ligger inom Vuxenenheten, dock i samverkan
med andra enheter.
Förvaltningen ansvarar även för stöd till
personer som utövar våld för Lidköping,
Götene, Grästorp, Vara och Essungas
kommuninvånare.

MISSBRUK- OCH BEROENDEVÅRD
PROCESSER OCH RUTINER
Processer och rutiner för arbetet med
missbruk- och beroende finns upprättade i
verksamheten och revidering sker kontinuerligt
varje år.
SAMVERKAN
Under året har lokal överenskommelse för
Trepartssamverkan återigen reviderats och den
avser nu att gälla under en tvåårsperiod; 20192020. Överenskommelsen avser samarbete och
samordning av insatser för personer med
psykisk funktionsnedsättning och/eller
missbruk av alkohol/droger/spel om pengar.
Avtalet reglerar samverkan mellan kommunen
och öppen- och slutenvårdspsykiatrin,
Närhälsan och Hamnstadens vårdcentral.
Uppdragshandling och genomförandeplan för
2019-2020 har också reviderats.

Under 2019 har samverkan initierats med
kyrkan och frivilligorganisationer.
Samverkansmöten har genomförts vid två
tillfällen och deltagande i RIA:s verksamhet
har påbörjats genom medverkande i
verksamheten ett tillfälle i veckan av personal
från Rådgivningscentrum.
Ett samarbete mellan enheterna Vuxenheten
och boendestödsenheterna har också
intensifierats inom förvaltningen gällande
hemmaplanslösningar för målgruppen med
samsjuklighet.
KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET
Insatser utifrån nationella riktlinjer
Utifrån Socialstyrelsen nationella riktlinjer för
missbruk- och beroendevård kan förvaltningen
via Rådgivningscentrum erbjuda flera av de
rekommenderade insatserna:
 Community Reinforcement Approach
(CRA)
 Återfallsprevention (ÅP)
 Motivationshöjande behandling (MET)
 Motiverande samtal (MI)
 Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 Tolvstegsbehandling.
Screening av spel på Rådgivningscentrum
Implementeringsplan för screeningsinstrument
vid spel upprättades under 2018. Planen gäller
för åren april 2018 - juni 2019. Genom att
implementera screeninginstrumentet i vår
verksamhet vill vi identifiera och
uppmärksamma riskbruk/missbruk/beroende i
ett tidigare skede. Detta för att förebygga att ett
riskbruk övergår till ett beroende/missbruk och
vid behov kunna erbjuda rätt insats tidigt.
Under november månad 2019 genomförde
Rådgivningscentrum en screening gällande
spel i verksamheten. Rådgivningscentrum
ställde frågor enligt screeninginstrumentet för
spel NODS-PERC till alla besökare en gång.
Syftet var att identifiera i vilken omfattning

som målgruppen för insatser hos
Rådgivningscentrum har dessa problem. Totalt
80 personer deltog i undersökningen och
screeningsinstrumentet som användes var
NODS-PERC. Om en besökare svarar ja på en
eller flera frågor indikerar detta att en
fördjupad bedömning av spelproblem bör
göras. Totalt 6 besökare (7,5 %) svarade ja på
en eller flera frågor medan 73 besökare (92,5
%) svarade nej på samtliga frågor. Tre
personer svarade ja på en fråga (1 poäng).
Samtliga svarade ja på fråga 3. Två personer
svarade ja på två frågor (2 poäng). Samtliga
svarade ja på fråga 2 och 3. En person svarade
ja på alla fyra frågor (4 poäng).
RESULTAT AV EGENKONTROLL
Utredningstid från ansökan till beslut
Utredningstiderna i snitt har minskat med en
dag och nu 45 dagar från ansökan till beslut.
Bilden visar Lidköping i jämförelse med
Sveriges samtliga kommuner.

Utredningstider för kvinnor (56 dagar) är
fortsatt längre än för män (37 dagar). Bild:
Kolada (U35400)
Brukarundersökning Myndighetsutövning
Under hösten genomfördes nationell
brukarundersökning för IFO inom
myndighetsutövningen. Sammanlagt 32
personer svarade på enkäten. Det lägsta
resultatet får verksamheten för sin
tillgänglighet och det högsta resultat får
delaktighet och den sammanlagda upplevelsen
av stöd.

Lidköping har ett bättre resultat än snittet för
samtliga kommuner inom alla de områden som
behandlades i enkäten med undantag från
upplevd tillgänglighet (komma i kontakt) där
resultatet är strax under snittet.
Granskning av genomförandeplaner
Granskning visar i huvudsak god kvalitet i
genomförandeplanerna. Särskilt
förbättringsområde framkommer gällande
genomförandeplaner för insatsen personstöd då
dessa kan bli mer konkreta och
uppföljningsbara. Detta kommer enheten att
arbeta med under 2020.
Systematisk uppföljning U-båt (uppföljning och
beskrivning av åtgärder)
Verksamheten arbetar med individbaserad
systematisk uppföljning genom så kallad Ubåt. Under året har 81 avslutade insatser
rapporterats in för 48 klienter.
Av avslutade insatser är 63 % planerat avslut
och insatserna är både interna (63 %) och
externa (28 %) ej angivet (9 %). De externa
insatserna avser enbart placeringar på
behandlingshem. De interna insatserna delas
upp enligt följande:

Psykosociala åtgärder
 12-stegsbehandling
 Community reinforcement approach
(CRA)
 Återfallsprevention (ÅP)
 Motivationshöjande behandling
(MET)
 Haschavänjningsprogram (HAP).
Stödjande åtgärder:
 Motivationsgrupp
 Stödsamtal/individuella samtal,
 Boendesamordning
 Utredningslägenhet/träningskontrakt
 Personstöd.
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Skattningen visar på god tillgänglighet. Med
något bättre upplevd tillgänglighet för
psykosociala åtgärder.
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Att det är lägre resultat på inflytande när det
gäller psykosociala stödinsatser bedöms bero
på att insatserna i hög grad är manualbaserade
och därför följer ett visst genomförande.
Andel nöjda med den hjälp som
man fått genom åtgärden
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Andel positiva till inflytande på
åtgärdens genomförande

Nedan följer resultatet som redovisas i andel
positiva skattningar:
Andel positiva till väntetid på
åtgärd
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Hög nöjdhet med den hjälp man fått och inga
skillnader mellan åtgärderna. Högre betyg för
stödåtgärder i år än förra året.

Psykosociala åtgärder

Andel som skattar positiv
förändring sedan åtgärd brukarskattning
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Hög nöjdhet när det gäller bemötandet i
insatserna. Stabilt högt betyg på bemötande
mellan åren.
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Andel som skattar positiv
förändring sedan åtgärd - skattning
av handläggare
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Det är en högre andel brukare som skattar
positiv förändring efter insats jämfört med
förra året. Brukare och handläggare skattar
likvärdigt gällande förändring vid stödåtgärder
men brukarna skattar sin egen förändring högre
vid psykosociala åtgärder.
KARTLÄGGNING AV
AKTUALISERINGAR
Under 2019 har en kartläggning genomförts
gällande gjorda aktualiseringar (anmälningar
och ansökningar). I stora drag kan vi se att
antal aktualiseringar ökat med hela 28 % från
2018. Av dessa aktualiseringar kan vi också se
en markant ökning i åldersgruppen 25-29 år
(60 %) sedan förra året. Antal anmälningar
från sjukvården har ökat med 68 % varav
anmälningar gällande kvinnor har ökat med
113 % och gällande män 51 % från år 2018.
Från år 2017 till 2019 har anmälningar från
sjukvården ökat med 160 %. Vi kan också se
att anmälan från privatpersoner har ökat 114 %
gällande kvinnor.
AVVIKELSER INOM MISSBRUK OCH BEROENDEVÅRD
Vid sammanställning av de klagomål,
avvikelser och lex sarah-rapporter som
inkommit under året återfinns inget mönster
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
Inga utredningar av avvikelser har föranlett
förbättringsåtgärder då inga brister har
konstaterats.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Förvaltningen har en i huvudsak stabil
arbetsgrupp med erfaren personal vad gäller

arbetet med missbruk. Personalen har
socionomexamen eller annan
beteendevetenskaplig utbildning. Under året
har personalen inom myndighetsutövningen
och öppenvården deltagit i
fördjupningsutbildningar gällande våld i nära
relation och viss personal inom öppenvården
har genomgått utbildning gällande
behandlingsmetoden HAP/CPU och CRA.
Samordnare inom öppenvården har också
genomgått utbildning gällande 12stegsbehandlingens läroprocesser. Denna
utbildning finansierades av
omställningsfonden, då utbildad personal inom
området är svårt att hitta.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020




Mer individstatistik i ASI och U-båt
för att kunna följa upp och utveckla
analys när det gäller resultat av
insatser. Att arbeta med
uppföljningsbara mål.
Utveckla delaktighet och
brukarmedverkan, främst inom
åldersgruppen 20-29 år för att anpassa
rätt insats till målgruppen.

VÅLD I NÄRA RELATION
PROCESSER OCH RUTINER
Förvaltningen arbetar för att nå de krav som
finns i föreskrifterna 2014:4 avseende Våld i
nära relation.
Under 2019 har upprättande av process skyddat
boende och hedersrelaterat våld genomförts.
Även processer gällande individuella samtal
till våldsutsatta och våldsutövare har
upprättats.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har sedan
2016 en upprättad handlingsplan mot våld i
nära relation som gäller till och med 2019. I
handlingsplanen finns mål för socialtjänstens
arbete mot våld i nära relationer. Arbetet har
skett under året inför 2020-2022.

EGENKONTROLLER
Rutin för skyddade personuppgifter
Kontroller har genomförs vid två tillfällen
under året genom att säkerställa att det
inskrivningsunderlag som ska finnas i akten
(enligt rutin) finns i samtliga ärenden med
skyddade personuppgifter på de
myndighetsutövande enheterna.
Vid kontroll i april på de myndighetsutövande
enheterna återfanns inskrivningsunderlag i 8 av
9 ärenden. Vid uppföljande kontroll under
hösten fanns inskrivningsunderlag i 10 av 10
ärenden.
Kontrollen var med anmärkning under våren
men vid uppföljande kontroll under hösten
utan anmärkning.
Risk- och skyddsbedömningar
Egenkontroll av 22 vuxenärenden gällande
dokumenterad risk- och skyddsbedömning
alternativt samtal kring skydd och säkerhet gav
vid handen att detta fanns i 17 stycken. I de
övriga ärendena fanns det ibland inte orsak att
göra risk och skyddsbedömning och det hade
resonerats kring ämnet med klienten. I något
ärenden gällande person med
aggressionsproblematik har det missats. I några
ärenden har det varit uppenbart obehövligt.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Förvaltningen har en metodutvecklare anställd
som ansvarar för grundutbildning när det gäller
våld i nära relationer. Under våren 2019
erbjöds nyanställda inom myndighetsutövning
och tillhörande öppenvård i förvaltningen
grundkurs (webbutbildning) i Våld i nära
relation.
Förvaltningen har erhållit utvecklingsmedel
från Socialstyrelsen vilket möjliggjort
utbildningssatsningar. Under 2019 har
fördjupningsutbildning i ämnet våld i nära
relationer/hedersrelaterat våld erbjudits
personal i förvaltningen. Utbildningen har

hållits av GAPF – Glöm aldrig Pela och
Fadime. Utbildningen har främst varit riktad
till personal inom förvaltningen som arbetar
med myndighetsutövning samt öppenvården,
men även till viss personal inom Barn- och
skolförvaltningen och
Utbildningsförvaltningen. Viss personal inom
förvaltningen deltog också i föreläsning av Per
Isdal – ”Medkänslans pris” som handlade om
hur personal påverkas av sekundär
traumatisering och hur belastningar och
hälsorisker kan uppstå när man arbetar i
”hjälparyrken”.
AVVIKELSER OCH TILLSYN
Ett tillsynsärende från IVO visade att
förvaltningen skulle ha inlett utredning istället
för att bedriva ärendet genom råd och stöd.
Sammanställning av övriga klagomål visar inte
på något mönster som indikerar brist på
kvalitet i verksamheten.

INTERN STATISTIK
Aktualiseringskoderna har ändrats under 2019.
Vid genomgång framgår att det inkommit 122
anmälningar om misstänkt fysisk/psykisk
barnmisshandel under året.
Anmälningar gällande våld i nära relationer
och barn har inkommit 69 st och gällande
hedersrelaterat våld har det inkommit
anmälningar gällande 4 st minderåriga
personer.
Antalet ansökningar om bistånd kopplat till
våld i nära relationer, vuxen, har under året
varit 24 stycken, dessa kan avse både personer
som är/har varit utsatta för våld i nära
relationer samt personer som utövar/utövat och
söker stöd för detta. Åtta anmälningar om
utsatthet har också inkommit under året.
Under 2019 har socialsekreterare på
vuxenenheten mätt antal ärenden där någon
form av rådgivning och service utförts med
som inte lett till en konkret ansökan, och dessa
har varit totalt 95 stycken.

EGENKONTROLLER
Inom våld i nära relationer jämförs
kvalitetsindikatorer inom områdena


tillgänglighet



helhetssyn och samordning



kunskapsbaserad verksamhet



självbestämmande och integritet



trygghet och säkerhet.

Lidköpings kommun uppfyller i stora delar de
utpekade kvalitetsindikatorerna på området. De
områden som visar på lägst resultat i Öppna
jämförelser är området Helhetssyn och

samordning på grund av att det saknas
formaliserade samverkansöverenskommelser.
Extern samverkan fungerar dock
tillfredsställande i praktiken. Även området
Kunskapsbaserad verksamhet har bristande
resultat på grund av avsaknad av systematisk
uppföljning. Trygghet och säkerhet samt
Tillgänglighet har goda resultat medan
Självbestämmande och integritet brister i och
med att vi inte gjort någon specifik
brukarundersökning riktad till de klienter som
tar del av service eller insatser riktade till våld
i nära relationer.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020
 Arbeta med systematisk uppföljning i
våldsärenden

TILLSTÅNDSENHETEN I
SAMVERKAN

Herrljunga

TIS, Tillståndsenheten i Samverkan, Lidköping
ansvarar för sexton kommuner:
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene,
Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Tibro,
Tidaholm, Töreboda, Vara, Vårgårda och
Lidköping.

7

10

Hjo

18

20

Karlsborg

23

27

Lidköping

54

74

Mariestad

42

53

Skara

26

36

Tibro

9

8

Tidaholm

11

19

Töreboda

13

15

Vara

15

27

8

12

Vårgårda

Samarbetet gäller riktlinjer, delegation, avgifter,
utredningar och tillsyn. En chef, fyra anställda
handläggare och en administratör arbetar inom TiS.
Utöver det finns även fem timanställda.. Ett
kontinuerligt arbete sker för att utveckla enheten med
bland annat digitaliserade processer.
Tillståndsenheten ombesörjer upprätthållandet
och genomförandet av arbete i enlighet med
alkohollagen och tobakslagen i alla fall där
kommunen inte specifikt måste fatta beslut
enligt lag. Uppdraget är lika för samtliga
kommuner. Tillståndsenheten har också i
uppdrag att genomföra tillsyn av receptfria
läkemedel enligt Läkemedelslagen (2015:315).

Essunga

Verksamhetsmått och volymer
Serveringstillstånd

Tillsynsbesök

2

5

Falköping

32

32

Grästorp

10

11

8

8

14

14

Essunga

Gullspång
Götene

Antal Beslut
tobakstillstånd
2

Falköping

23

17

Grästorp

4

4

Gullspång

6

3

Götene

8

4

Herrljunga

6

3

Hjo

5

5

Karlsborg

7

7

Lidköping

37

13

Skara

13

9

Tibro

7

5

Tidaholm

8

7

Töreboda

7

5

14

13

8

7

Vara
Vårgårda

Ny tobakslag trädde i kraft 1 juli 2019 vilket
har inneburit utbildning och nya
arbetsuppgifter inom tillståndsenheten.
Tillståndsenheten har under året förbättrat
processen från ansökan till beslut genom att
digitalisera all handläggning. Processarbete
kring arbetssätt är ständigt pågående för att
säkerställa att kvalitén blir likvärdig gentemot
alla kommuner.

Antal Ansökningar
tobakstillstånd
2

Här mäts antalet inkomna tobaksansökningar
samt antalet gjorda beslut under perioden
190701-191231.
Vid ansökningstillfället ingår även ett
platsbesök hos sökanden, som görs av två
handläggare. Tillsynsbesök kommer att göras
under 2020 och kan inte mätas ännu. I
Mariestad handlägger inte tillståndsenheten
Tobakstillstånden.
EGENKONTROLL
En del av kommunerna genomför
servicemätningar vartannat år genom Insikt.
Insikt är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning. Enkäten berör områden
såsom NKI (nöjd – kund- index) samt
serviceområden såsom information,

tillgänglighet bemötande, kompetens,
rättssäkerhet och effektivitet. Ingen mätning i
år. Senaste mätningen genomfördes 2019.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Tillståndsenheten har 5,25 tjänster som är
uppdelade enligt följande; 4,0 alkoholhandläggare som arbetar gentemot
handläggning och tillsyn, 1,0 administratör och
0,25 enhetschef.
Personalen har fortlöpande
kompetensutveckling genom deltagande på
informationsträffar/utbildningar via
Länsstyrelsen.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020


Fortsatt implementering av
tobakslagen när nya moment ska
prövas.

ANALYS OCH
IDENTIFIERADE
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
Vid analys och identifiering av våra viktigaste
utvecklings- och förbättringsområden har
utgångspunkten varit de områden som
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
Regioner tagit fram för God vård och omsorg i
socialtjänsten:


Självbestämmande och integritet



Helhetssyn och samordning



Tillgänglig verksamhet



Trygghet och säkerhet



Kunskapsbaserad verksamhet



Effektiv verksamhet

Underlaget för detta består bland annat av vad
som framkommit i samband med
förvaltningens arbete med internkontroll,
verksamheternas egenkontroller, tillsyn av
myndigheter med mera samt vid utredning av
avvikelser och synpunkter.

SJÄLVBESTÄMMANDE OCH
INTEGRITET
När det gäller kvalitetsområdet
självbestämmande och integritet är det den
enskildes möjlighet till delaktighet och
inflytande i verksamheten som ska värderas.
Av förvaltningens arbete och resultat under
året framgår ett fortsatt aktivt arbete med att
stärka den enskildes delaktighet och inflytande
i verksamheten.
Resultat i våra brukarundersökningar visar att
den enskilde i de flesta fall känner att de kan
ha synpunkter och påverka sitt stöd även om vi
ser att det finns möjlighet till vissa

förbättringar exempelvis behöver vi få fler
personer som har ekonomiskt bistånd att känna
att vi efterfrågar deras syn på hur deras
situation kan förbättras. När det gäller gruppen
psykiskt funktionsnedsatta visar
brukarundersökningar att den enskilde är nöjd
med delaktigheten i den insatsen de från oss
men att det finns stora utmaningar för
målgruppen att känna sig delaktiga i samhället.

Utvecklingsområde:
Fortsätta att utveckla delaktighet och inflytande
i befintliga tjänster och när vi utvecklar nya.

HELHETSSYN OCH SAMORDNING
Kvalitetsområdet anger att samarbete kring den
enskilde ska präglas av samordning och
kontinuitet. En förutsättning för detta är att den
enskilde får träffa samma personal över tid.
I de flesta av våra verksamheter har personalsituationen under året varit stabil men viss
sjukfrånvaro och föräldraledigheter visar ger
brister i kontinuitet för enskilde inom bland
annat ekonomiskt bistånd och
myndighetsutövning barn och unga.
När det gäller samverkan i individärenden är
de så kallade samordningsmötena på tisdagar
en etablerad mötesform som fungerat under
året. Vi ser också att antalet individuella
samordnade planer mellan kommun och
landsting ökar även i år. Vad gäller för
förvaltningen viktiga samverkanspartners har
en stabilare personalsituation på
Vuxenpsykiatrin bidragit till en bättre
samverkan kring brukare med psykisk
funktionsnedsättning eller samsjuklighet och
bättre fungerande trepartssamverkan.
Arbetsförmedlingens omställning har däremot
påverkat samverkan negativt även om vissa
strukturer kunnat upprätthållas under året.
Förvaltningen har fortsatt särskilda utmaningar
i och med ett delat funktionshinderområde.
Utvecklingsområde:
Fortsätta att hantera ett delat
funktionshinderområde för att säkra kvalitén
för brukarna

TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

föreskrifter. En översyn har nu gjorts och
nämnden har beslutat om ny inriktning med
nya kompetenskrav.

I en verksamhet som anses tillgänglig ska det
vara lätt att få kontakt med verksamheten och
få del av tjänsterna inom rimlig tid. För att
uppfattas som en tillgänglig verksamhet
behöver förvaltningen inte bara vara fysiskt
tillgängliga utan information och
kommunikation med oss behöver också vara
begriplig och anpassad efter olika gruppers och
individers behov.

En trygg och säker vård kräver ett medvetet
arbete med riskanalyser, fungerande rutiner för
avvikelserapporteringar och omhändertagande
av klagomål och synpunkter på verksamheten.
Samtliga verksamheter har under året
registrerat klagomål och synpunkter vilket
tyder på att bestämmelserna är kända.

Flera av förvaltningens verksamheter mäter
och följer upp väntetider för den enskilde samt
efterfrågar synpunkter på tillgänglighet genom
brukarenkäter. Under året har väntetid för
nybesök försörjningsstöd ökat ytterligare,
liksom väntetid för att komma intill hos
familjerådgivningen och budget- och
skuldrådgivningen. Utredningstiderna inom
barn- och ungdom och missbruk har däremot
minskat. Av de brukarundersökningar som
gjorts under året framgår att brukarna tycker
tillgängligheten är god även om resultaten
överlag är något sämre på detta område än
tidigare år.
TRYGGHET OCH SÄKERHET
En trygg och säker socialtjänst innebär att
tjänsterna utförs enligt gällande regelverk, med
förutsägbarhet och insyn. Verksamheten ska
aktivt förhindra risker för människor att
utsättas för risker och missförhållanden i
verksamheten genom systematiskt
förbättringsarbete.
Många verksamheter arbetar med
egenkontroller av exempelvis rättssäker
dokumentation vilka visar på stabilt gott
resultat verksamheter generellt.
Tillsyn, avvikelserapporter och klagomål visar
att brister förekommit i enskilda ärenden eller
verksamheter, bland annat har nämnden fått
kritik både genom IVO och intern lex sarahutredning gällande att kompetenskraven för
personal på HVB inte uppfyller gällande

De avvikelserapporter som inkommer är
uteslutande rapporter från chefer i
verksamheten. Internkontroll under året visar
att medarbetare blir informerade om sin
rapporteringsskyldighet enligt lex sarah. Trots
detta kommer rapporter enbart in från chefer.
Nästa steg i arbetet är att uppmuntra
medarbetarna att själva rapporterar avvikelser
och missförhållanden när de upptäcker dem.
Sedan tidigare är det identifierat att
riskanalyser med integrerade perspektiv ofta
saknas i verksamheten något som behövs för
att säkerställa att exempelvis
verksamhetsförändringar sker med
medvetenhet om risker för kvalitetsbrister för
den enskilde.

Utvecklingsområde:
Att avvikelser och missförhållanden rapporteras
av medarbetarna direkt i stället för via chef.
Utveckla riskanalyser med integrerade
perspektiv där brukarkvalitet framgår på ett
tydligare sätt

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET
Att våra tjänster utförs i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet är en
förutsättning för att bedriva en
kunskapsbaserad verksamhet. En annan
förutsättning är att den enskildes erfarenheter

tas till vara både vid val av insatser men också
som grund för verksamhetsutveckling.
Tillgången till kunskapsbaserade metoder
bedöms som hög i förvaltningen då
verksamheten sedan många år aktivt arbetat
med att implementera metoder med
forskningsstöd.
EFFEKTIV VERKSAMHET
Med effektiv verksamhet avses att resurserna
utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta
mål för verksamheterna. För en sådan analys
krävs regelbunden uppföljning av relevanta
verksamhets- och ekonomimått tillsammans
med utvärdering av insatsers resultat.
Internkontroll av genomförandeplaner visar
överlag god kvalitet i förvaltningen men behov
finns av att utveckla arbetet med tydliga
uppföljningsbara mål i genomförandeplanerna
varför flera enheter kommer arbeta vidare med
det under nästa år.
För att öka kunskapen om resultat av insatser
finns fortsatt behov av att utveckla
individbaserad systematisk uppföljning. Då de
för de flesta verksamheter inte finns något ITstöd som klarar att leverera detta behöver
eventuella uppföljningar skapas i sidosystem.
Detta genererar ökad administration som i
varje fall måste vägas mot nyttan.
En sådan uppföljning som vi kommer utveckla
under nästa år är uppföljning av placerade
barns skolresultat som är ett uppdrag av
nämnden genom indikatorer i nämndens
styrkort. Ett annat beslutat uppdrag handlar om
systematisk uppföljning av insatser på AME.

Utvecklingsområde:
Utveckla arbetet med uppföljningsbara mål i
genomförandeplaner
Utveckla individbaserad systematisk
uppföljning av insatser

