Kvalitetsberättelse
2018

SOCIAL & ARBETSMARKNAD

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Innehåll
INLEDNING .............................................3
ÖVERGRIPANDE KVALITETS- OCH
UTVECKLINGSFRÅGOR .......................4
ANDT ........................................................8
BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
.................................................................10
EKONOMISKT BISTÅND ....................16
FAMILJERÅDGIVING .......................... 22
FAMILJERÄTT ......................................24
HEMLÖSHET .........................................26
HVB OCH STÖDBOENDE ...................28
MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRD
.................................................................30
SOCIAL BARN- OCH
UNGDOMSVÅRD .................................34
STÖD TILL NYANLÄNDA ..................37
STÖD TILL PERSONER MED PSYKISK
FUNKTIONSNEDSÄTTNING ..............39
PERSONLIGA OMBUD ........................ 41
VÅLD I NÄRA RELATIONER .............43
ÖPPENVÅRD BARN OCH UNGA .......45
TIDIGA INSATSER ............................... 45
ANALYS OCH IDENTIFIERADE
FÖRBÄTTRINGS-OMRÅDEN .............49

2

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 uppfylla de
krav och mål som gäller för en verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter.
Under 2018 har förvaltningen på ett strukturerat sätt arbetat med att följa upp, analysera och
utveckla sin verksamhet, vilket även inkluderat omfattande effektiviseringsåtgärder.
Förvaltningen har fått anpassa vissa insatser exempelvis gällande tidiga och förebyggande
arbete. Vi använder i hög grad evidensprövade metoder där det är möjligt och kvaliteten på de
utförda insatserna är till allra största del mycket god. Framförallt visar vid mycket goda
resultat i våra brukarundersökningar när det gäller bemötande. Vi har ett fortsatt fokus på
digitalisering och nya arbetssätt för att stärka verksamhetens tillgänglighet och brukarnas
delaktighet som båda är viktiga delar i vår värdegrund.
Vårt övergripande förhållningssätt innebär att vi arbetar innovativt, medskapande och
tillitsbaserat både ur ett inre och yttre perspektiv. Det kommer vara avgörande för att möta de
utmaningar som finns framför oss och för att kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet
utifrån givna uppdrag.

Helen Smith
Socialchef

Anna-Karin Folger
Utvecklingschef
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med ett kvalitetsledningssystem, själva
kvalitetsbegreppet samt vad kvalitetsarbetets
olika delar består av och hur de hänger
samman med varandra.

ÖVERGRIPANDE
KVALITETS- OCH
UTVECKLINGSFRÅGOR

Förvaltningen har tillsammans med Vård- och
omsorg ansvar för huvudprocessen:

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).

Främja hälsa och tillgodose behovet av vård
och sociala tjänster
Processteamets fokus har under året varit att
identifiera och prioritera de processer som har
förbättringsbehov och med särskilt fokus på de
som går över organisatoriska gränser.

Ledningssystemet ska utgöra ett stöd för att
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten, i ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete.

INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Övergripande processer och styrdokument är
viktiga delar i vår systematiska
verksamhetsstyrning och uppföljning. För
planering och säkerställande av de viktigaste
förvaltningsövergripande processerna arbetar
vi utifrån ett upprättat årshjul med
ansvarsfördelning. Under året har process för
nämndadministration upprättats i syfte att
säkerställa tillräcklig beredning och
ändamålsenliga underlag för nämndens beslut.
Ny process för intern kontroll har också
medfört både fler perspektiv och en bredare
delaktighet vid identifiering av verksamhetens
risker inför beslut om vilka områden som ska
ingå i den årliga internkontrollen.
Internkontroll syftar till god intern styrning och
kontroll av nämndens verksamhetsområde och
ekonomi, för att säkra en effektiv förvaltning
och undgå allvarliga fel. Arbetet med
internkontroll ses även som en del av
förvaltningens systematiska kvalitets- och
förbättringsarbete.

Social & Arbetsmarknad har haft ett
ledningssystem för kvalitet sedan 2014. Med
anledning av införande av ett
kommungemensamt ledningssystem ”Vårt
arbetssätt”, har omfattande arbete gjorts för att
konvertera och samordna dessa.

Årets internkontrollområden har varit:
- Plan för brandskydd
- Återsökning och redovisning av
bidrag
- Redovisning av intäkter

Det har också inneburit att nämndens Riktlinje
för förvaltningens kvalitetsledning har
reviderats för att överensstämma med dessa
förändringar. I riktlinjen anges vad som skall
göras och vem som ansvarar för att det görs.
Dokumentet beskriver också kortfattat syftet
4

-

-

Efterlevnad av lagar och regler för
upphandling och inköp
Rutin för hantering av skyddade
personuppgifter
Kännedom om
rapporteringsskyldighet med stöd
av lex Sarah
Barns rätt att uttrycka sin åsikt om
beslut som rör dom
Rutin för rapportering av ej
verkställda beslut
Rutin för säker kommunikation
Förteckning av system och övriga
personuppgiftsbehandlingar enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR)

Under året har vi tagit ytterligare steg mot en
förbättrad intern styrkedja och infört
månadsrapporter på enhetsnivå, med en
integrerad uppföljning och analys av både
verksamhet, ekonomi och personal.
Jämförelser baserade på material inlämnat i
Räkenskapssammandraget, RS, visar att det
finns stora kostnadsskillnader mellan
kommuner, som inte enbart kan förklaras av
strukturella skillnader. Som stöd för bättre
kostnadskontroll och för att planera och
använda de befintliga resurserna så effektivt
som möjligt, har vi under de senaste åren
genomlyst samtliga våra verksamheter genom
modellen ”kostnad per brukare”, KPB. Det
visar på produktivitetsindikatorer och
kostnadsbilden för olika målgrupper som
möjliggör jämförelser med andra kommuner
och över tid.

Resultat av kontrollerna visar att sex av elva
kontrollområden har goda resultat.
För tre områden finns behov av fortsatta
riktade insatser för enskild del eller
verksamhet.
Det gäller rutin med ansvarsfördelning för
omvärldsbevakning och rekvirering av bidrag,
riktad informationsinsats om rutin för säker
hantering av personer med skyddade
personuppgifter och rutin för information till
nyanställda och vikarier om
rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah.
För två kontrollområden finns plan för fortsatt
utvecklingsarbete i berörda verksamheter. Det
gäller barns delaktighet och inflytande vid
beslut som rör dem och tydliga och
uppföljningsbara mål som grund för förbättrad
uppföljning av placeringar.
Flera av dessa kontrollområden kommer därför
följas upp och ingå även i nästa års
internkontroll.

Vi har också infört ett digitalt beslutsstöd som
sammanställer och aggregerar individdata
direkt från vårt verksamhetssystem, för de
delar som tillhör Individ- och Familjeomsorg.
Förutom att det ger ett kvalitetssäkrat och mer
lättillgängligt underlag som möjliggör
jämförelse över tid, minskar det också
chefernas tidsåtgång för att ta ut underlag. Tid
som istället kan läggas på analys av statistik
och nyckeltal som en grund för
verksamhetsutveckling.

GRANSKNING AV INTERN
STYRNING OCH KONTROLL
Lidköpings kommuns revisorer har under året,
tillsammans med PwC, genomfört en
övergripande granskning av kommunstyrelsens
och nämndernas interna styrning och kontroll.
Granskningen genomfördes i form av en
webbenkät till samtliga förtroendevalda och
chefer inom Social- och arbetsmarknad.
Enkätresultatet, där 10 ledamöter och 13 chefer
svarade, visar på ett relativt starkt resultat för
många påståenden men också något sämre i
jämförelse med 2015. Utifrån analys av

Verksamheterna arbetar också utifrån
upprättade egenkontrollplaner. Resultatet av
dessa redovisas under respektive verksamhet.
För en mer integrerad verksamhets/ekonomistyrning och uppföljning arbetar
förvaltningen sedan tidigare systematiskt
genom former för uppdrags- och
uppföljningsdialog kopplat till viktiga och
relevanta verksamhets- och kvalitetsmått.

5

webbenkätens resultat har nämnden valt att
planera för fortsatta åtgärder inom följande
huvudområden:





Tydlighet i roller och ansvar
Gemensam omvärldsbevakning
Tillit och förtroende
Fortsatt arbete med redan pågående
förbättringsarbeten

PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Förvaltningen vill främja en kultur där alla
medarbetare känner ansvar för och delaktighet
i det gemensamma uppdraget och ständig
arbetar för utveckling av vår verksamhet med
brukarens bästa i fokus. Tre ord utifrån vår
värdegrund har nu särskilt lyfts fram:
tillitsbaserat, innovativt och medskapande.

Förvaltningen är beroende av personal med rätt
kompetens för sitt uppdrag för att kunna
bedriva en verksamhet av god kvalitet. I
förvaltningens personalförsörjningsplan har det
därför gjorts 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.

Förvaltningsdagar har genomförts under temat
”Tillsammans gör vi skillnad” med syfte att
lyfta fram goda exempel och inspirera till
samverkan över organisatoriska gränser.
Dagarna var välbesökta och uppskattade och
kommer därför återkomma med liknande
upplägg.

Förvaltningen arbetar också systematiskt för
att säkerställa att befintlig personal har och
utvecklar den kompetens som svarar mot
verksamhetens behov.

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
Socialtjänsten är skyldiga enligt lag att ta emot
och utreda klagomål och synpunkter på
verksamhetens kvalitet.

Ett identifierat riskområde som förvaltningen
delat med andra kommuner är bemanning av
myndighetsutövande personal för barn- och
unga. Handlingsplan är framtagen som innebär
att samtlig personal uppfyller lagkraven inom
första halvåret nästa år.
Vid tillsyn av verksamheterna inom
stödboende och HVB påtalades
kompetensbrister utifrån lagkrav. Även här är
handlingsplan framtagen för att möta kraven.

Förvaltningen har under åren 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.

VÅR VÄRDEGRUND
Vår värdegrund visar vägen mot hållbara
lösningar med brukaren i fokus!
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att inte var ett missförhållande och i den andra
att det var ett missförhållande som nu omfattas
av åtgärder. Två händelser har bedömts som
annan avvikelse.

Förvaltningen har också arbetat aktivt med att
förbättra på vilket sätt förvaltningen utreder
klagomålen. Vid granskning av klagomålen
som inkommit under året är bedömningen att
utredningarna i stort har blivit bättre. Den
blankett som tagits fram inom förvaltningen
under året bedöms ha varit till stöd i arbetet.
Från 2018 har klagomål och synpunkter
redovisats till nämnd kvartalsvis som en del i
att öka nämndens insyn i verksamhetens
kvalitet. I samband med kvartalsredovisning
till nämnd uppmärksammades att svaren på
klagomålen inte alltid besvaras. Ett
förbättringsarbete har genomförts under året
kring detta vilket har gett resultat.

ANALYS AV AVVIKELSER:
De allra flesta klagomål och synpunkter
kommer ifrån den enskilde eller anhöriga och
handlar om missnöje med handläggningen av
sitt ärende. I år framgår det tydligt att fler män
klagat i egenskap av anhörig (pappa). I vissa
fall har utredningen av klagomålet visat på
brister i handläggningen och andra inte. Det är
viktigt att fortsätta följa om män i högre grad
klagar på handläggningen i syfte att säkerställa
att det inte finns skillnader i hur enskilda
behandlas i verksamheten med hänsyn till kön.
Utifrån de inkomna klagomålen är det för
tidigt att dra sådana slutsatser.

De flesta enheter har registrerat klagomål och
synpunkter men inte alla. Några har testat
kompletterande metoder som post-it.
Förvaltningen kommer att fortsätta stimulera
verksamheterna att ta emot klagomål och
synpunkter som en del i förbättringsarbetet på
olika sätt.

För de enheter som har flest klagomål återfinns
en analys av klagomålen, avvikelser och
eventuella förbättringsåtgärder under
rubrikerna social- barn och ungdomsvård
(myndighet), familjehem, familjerätt och
missbruk- och beroendevård.

AVVIKELSER OCH RAPPORTER
MED STÖD AV LEX SARAH
Under året har elva händelser rapporterats i
verksamheten vilket är något fler än året innan.
Nio händelser har bedömts som
missförhållanden varav två så allvarliga att de
omfattas av anmälningsskyldigheten till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I
båda fallen har IVO meddelat att de var nöjda
med nämndens utredning och avslutat ärendet.
En av händelse avslutades med bedömning om
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VITA VÄNERN

ANDT

Projektet Vita Vänern var uppskjutet 2018 och
kommer i annan form 2019.

ANDT i Lidköping står för
A = Alkohol
N = Narkotika
D = Doping
T = Tobak

BIG POWER MEET
Evenemanget har minskat och var som en
mindre festhelg 2018.

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.

NARKOTIKA
Trenden är att narkotika ökar i samhället och
på restaurangerna. KMK, Krogar Mot Knark
har haft tre möten och ser att trenden håller i
sig med mycket mer narkotika på våra krogar,
som speglar Lidköping som samhälle.
Samarbetet med Polismyndigheten i frågan är
god.

Samarbetet gäller riktlinjer, delegation,
avgifter, utredningar och tillsyn. Under året har
en ny chef tillsatts och antalet anställda
handläggare blivit fyra stycken, en
administratör och även fem timanställda. TiS
är i sin uppstart och det tar ytterligare tid för att
få allt på plats. Ett kontinuerligt arbete sker för
detta ändamål. Arbetet sker rationellt i helt
digitaliserade processer med en förebyggande
anda.

DOPING
Antidopingarbete sker tillsammans med sex
gym och en förening i Lidköping. Vi har en
antidopningsgrupp som består av kommunens
föreningshandläggare, polisen,
Rådgivningscentrum och Sisu,
idrottsutbildarna. Lidköpings kommun är
kopplad till nätverket Ett dopingfritt
Skaraborg. Det är ett samarbete som arbetar
för dopningsfria gym (ca 50 st) i Skaraborg. Vi
har varit med på två träffar under året. Bidrag
till verksamhet från regionen under utredning
och kommuner klarar inte av att vara med i det
dopingarbete som bör ske. Man letar efter en
ny väg att gå i detta ämne och det kommer att
ske under 2019.

ALKOHOL
Tillsynsbesöken har ökat under året till 104 st.
Anmärkningarna har skett muntligen och
tillrättavisningar och åtgärdats omedelbart. En
erinran har skett.
Lidköping
Ärenden per ärendetyp 2018
Anmälan om upphörande
1
Nytt tillstånd, allmänheten
8
Tillfälligt tillstånd, allmänheten
7
Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap
13
Tillsynsärende
1
Ändrat tillstånd
17
Ändrat tillstånd bolaguppgifter
2
Totalt:
49
Kommunen har fyra lanthandlare (service
utanför Lidköping). Två av dessa har
serveringstillstånd.

TOBAK
Det finns 33 försäljningsställen för tobak och
vi har genomfört 31 tillsyner under året.
Anmärkning har skett på två försäljningsställe.
RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Vi utför tillsyn åt Läkemedelsverket. I
kommunen har vi 19 st försäljningsställen för
receptfria läkemedel och alla har fått tillsyn
utan anmärkning

8

personalomsättningen minskat mot föregående
år.

ARBETSMARKNAD
OCH
SYSSELSÄTTNING

AVVIKELSER
Inga klagomål och synpunkter eller rapporter
med stöd av lex sarah har registrerats under
året.

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.

RESULTAT AV INSATSER
Projektet Level Up följs upp av följeforskare
och vid delredovisning under 2017
sammanfattas följande om resultat och
effekter: ”Trots många deltagares utsatthet och
komplexa behov så genererar projektet tydliga
resultat. Sammanlagt 16 av 35 avslutade
deltagare, 46 procent, har avslutats till studier
eller arbete”. Fördjupning av följeforskningen
finns i rapporten: Följeforskningsrapport 1,
extern utvärdering av projekt Level Up,
Framtidsutbildning, 2017-08-20.
Lidköpings del av Level Up ingår även i det
samlade resultatet för EAS verksamheter i Ung
Arena.

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.
Genom Samordningsförbundet Västra
Skaraborg deltar kommunen i ESF-projektet
Level Up. Projektet syftar till att nå unga i
ålder 20-29 år som står långt ifrån
arbetsmarknaden och där målet är att sträva
efter självförsörjning och bättre mående.

Även Ung Arena som helhet samarbetar 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.

BRUKARINFLYTANDE
Inflytande och påverkan från deltagare har
fortsatt under året genom de så kallade
husmötena i verksamheterna på Fiskaregatan;
Snickeriet, Hantverket, Datastudion och Caféet
samt i verksamheterna på Komjobb.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019
 Utveckla kunskap och verktyg för
systematisk uppföljning genom
pilotprojekt i verksamheten.
 Utvecklingsarbete kring statistik och
uppföljning i AME-modulen i procapita
för att underlätta uppföljning.
 Omorganisering av enheten med ett
tydligt effektiviseringskrav.
 Införande av nya arbetssätt för att få
fler individer att gå mot arbete eller
studier.

Genom följeforskning både i Level Up och
Ung Arena ges deltagare direkt möjlighet att
vara med och påverka verksamhetens innehåll.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Enhetschef inom enheten har varit sjukskriven
under andra halvan av året vilket försvårat
utvecklingsarbetet. I övrigt så har
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statistik från Kronofogden uppgår andelen
skuldsatta i Lidköping till 923 personer vilket
motsvarar 2,9 % av befolkningen över 18 år.
Det är lägre jämfört med övriga riket där
andelen skuldsatta av befolkningen uppgår till
4 %.

BUDGET- OCH
SKULDRÅDGIVNING
Budget- och Skuldrådgivningen är en
lagstadgad kommunal verksamhet som regleras
i 5 kap 12 § Socialtjänstlagen.

INFORMATION OCH UPPSÖKANDE
ARBETE
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 Rådgivnings-centrum.
På grund av längre tids sjukskrivning hos en av
medarbetarna och högt antal ärenden har
antalet informationsinsatser under året varit
begränsade. Endast fyra informationsinsatser
har genomförts under året.

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

2017

2018

124

85

PROCESSER OCH RUTINER
Det finns upprättade processer och rutiner för
att säkra verksamhetens kvalitet. Budget- och
skuldrådgivningen arbetar i enlighet med
Konsumentverkets rekommendationer som
syftar till att säkra kvalitet och enhetlighet
mellan kommuner. Under 2018 har skriftliga
mål och riktlinjer för verksamheten tagits fram.
Dessa är antagna av Social- och
arbetsmarknadsnämnden i januari 2019.

Antal nybesöksbokningar
95
Antal beviljade
skuldsaneringar
Totalt antal ärenden

41
90

139

133

Kommentar till tabell:
Under 2017 ökade antalet budget- och
skuldrådgivningsärenden i Lidköping markant,
en förklaring till det var en förenklad
ansökningsprocess i och med ny
skuldsaneringslag november 2016, viss
massmedial uppmärksamhet samt att
Kronofogden i mycket större utsträckning
uppmanat skuldsatta att ta kontakt med
kommunens budget- och skuldrådgivning.
Under 2018 har antalet budget- och
skuldrådgivningsärenden i Lidköping minskat
något jämfört med föregående år men ligger
fortfarande på en hög nivå. En förklaring till
minskningen är att fler ansöker om
skuldsanering på egen hand till följd av det
förenklade skuldsaneringsförfarandet. Enligt

RISKANALYS
Till följd av högt antal ärenden och då en
medarbetare i verksamheten varit sjukskriven
under första halvåret av 2018 har
arbetsbetsbelastningen varit hög och det har
under året funnits risk för försämrad kvalitet i
form av tillgänglighet och service i
verksamheten. Efter riskanalys vidtogs
åtgärder i form av införande av
mottagningstelefon och förbättring av rutiner
för bokning av nybesök. Under 2018 har även
regelbunden arbetstyngdsmätning genomförts i
verksamheten som ett led i god arbetsmiljö.
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RESULTAT AV EGENKONTROLL
Tillgänglighet
Väntetid till nybesök - antal
veckor/snitt
4

Även bemötande visar på stabilt goda resultat
under åren. Årets undersökning visade att 100
% upplevde att Budget- och skuldrådgivaren
visar mycket stor eller stor förståelse för deras
situation. Höstens undersökning 2017 visade
även den 100 %, vårens undersökning 2017
visade på 97 % och 2016 på 95 % vilket visar
på stabil god kvalitet. Även övriga
kvalitetsområden får goda resultat.

4
3,5

3
2,6
2,06

2
1
0
2015

2016

2017

2018

RESULTAT AV INSATSER

Väntetiden för nybesök har ökat under året till
i genomsnitt fyra veckor. Totalt 33 personer
har fått vänta längre än Konsumentverkets
rekommendation om fyra veckor. Som längst
har väntetiden varit upp till tolv veckor och
gällt en person.

2016

2017 2018

Antal skuldsaneringar hos
Kronofogden
73

54

41

60

34

20

33

41

45
Antal skuldsaneringar där Budgetoch skuldrådgivningen varit
behjälpliga med ansökan till
Kronofogden.

Brukarundersökning
När besökare fått en handläggare inom
verksamheten framkommer att upplevelsen är
god tillgänglighet. Den brukarundersökning
som genomförts under hösten visar att andelen
som tycker att det är mycket lätt eller ganska
lätt att komma i kontakt med verksamheten via
telefon eller e-post är 99 %. Motsvarande siffra
under hösten 2017 var 99 %, våren 2017 87 %
och resultat från 2016 var 86 %. Källa: Egen
undersökning.

Antal beviljade skuldsaneringar

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.
Målet med Budget- och skuldrådgivningen är
att det ska leda till en förändring i positiv
riktning när det gäller den skuldsattes situation.
Därför mäts regelbundet upplevd förändring
efter kontakt med verksamheten.
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Två av personalen har genomgått utbildning i
”Gilla din ekonomi” kunskap som bedöms
kunna användas vid informationsinsatser.

Hur har din situation förändrats
sedan du kom i kontakt med
Budget- och skuldrådgivaren
i
Förbättrats
kommunen. mycket
2% 17%

0%
12%
17%

52%

Enhetschef har deltagit vid workshop i
Stockholm med budget- och
skuldrådgivningschefer från olika delar av
Sverige, Konsumentverket samt Kronofogden
med syfte att utbyta kunskaper och
erfarenheter samt belysa olika sätt att arbeta
och utveckla budget- och skuldrådgivningen.

Förbättrats
lite
Ingen
förändring
Försämrats
lite
Försämrats
mycket

LIDKÖPING I JÄMFÖRELSE MED
ANDRA

Av resultatet framgår att 69 % anser att
situationen förbättrats mycket eller lite sedan
de kommit i kontakt med Budget- och
skuldrådgivningen. Av de som inte upplevt
någon förändring var samtliga på sitt första
besök. Källa: Egen undersökning.

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 2017
framkommer att Lidköping ligger bra till i
förhållande till övriga kommuner i landet.

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
Det har inte inkommit några klagomål eller
synpunkter på verksamhetens kvalitet under
året utöver de synpunkter som förmedlats i
brukarundersökningen.

UTVECKLINGSSOMRÅDEN 2019


PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING



Budget- och skuldrådgivningen består av 2,75
tjänster. En av medarbetarna har varit
sjukskriven delar av första halvåret 2018.



Kontaktcenter ansvarar sedan april 2018 för
kommunens konsumentvägledning. Dock
ansvarar personalgruppen för
Konsumentvägledning avseende Götene och
Skara kommun samt informationsinsatser
rörande konsumentvägledning.
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.
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Utveckla arbetet med att förebygga
överskuldsättning.
Öka kännedomen om vår verksamhet så
att vi når fler individer genom vårt
förebyggande arbete så att färre
personer blir och förblir överskuldsatta.
Utveckla informationsinsatser genom
att erbjuda föreläsningar och
studiecirklar via kommunens Kom i
Form utbud samt vara en del i
förvaltningens vräkningsförebyggande
arbete.

DAGLIG VERKSAMHET
OCH SYSSELSÄTTNING SoL

SAMVERKAN
Med anledning av att Intern service är ansvarig
för ett projekt där de arbetar med att samordna
förvaltningarnas bilhantering har ett samarbete
startat upp för att säkerställa fortsatt
sysselsättning för våra deltagare på
Gulkremlan. På Gulkremlan tar vi idag emot
12 bilar i veckan från Vård & Omsorg för
skötsel in- och utvändigt.
Nytt samarbete har skapats med Tolsjö
äldreboende sedan i höst där Bräddegårdens
servicegrupp kommer utföra hämtning av
medicin samt körning av prover två gånger i
veckan.

Social & Arbetsmarknad verkställer daglig
verksamhet för personer som omfattas av lagen
om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Förvaltningen
erbjuder även sysselsättning enligt
Socialtjänstlagen (SoL) till personer som på
grund av långvarig psykisk
funktionsnedsättning inte kan stå till
arbetsmarknadens förfogande. Båda dessa
verksamheter är organiserade under enheten
Daglig verksamhet.
Strax över 100 personer har haft daglig
verksamhet under året. Ca 20 av dessa är
placerade på externa arbetsplatser (företag eller
organisationer), så kallad individuell placering.

RESULTAT AV EGENKONTROLL
Under året har ingen person gått från daglig
verksamhet till arbete men fem personer från
daglig verksamhet till studier.

KRAV OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN

Brukarundersökning daglig verksamhet
Brukarundersökning för daglig verksamhet har
genomförts under hösten 2018. Totalt svarade
110 individer på undersökningen varav 41
inom Social & Arbetsmarknad. Nedan ses
resultatet för Social & Arbetsmarknad totalt:

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 enligt SoL. 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.
Under året har processkartläggning och
rutinbeskrivningar tagits fram när det gäller så
kallad Individuell placering, det vill säga
placering i daglig verksamhet på en extern
arbetsplats.

Resultaten är särskilt goda när det gäller
upplevd trygghet med personalen och att den
enskilde upplever sysselsättningen som viktig.
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Resultatet bedöms stärka valet att ha arbetslik
sysselsättning i mindre grupper.
Resultatet för daglig verksamhet som helhet
för Lidköpings kommun finns att jämföra med
andra kommuner på kolada.se.

bemötande och stöd.

Brukarundersökning sysselsättning SoL
Brukarundersökning har genomförts för den
öppna mötesplatsen 47:an och Utsikten. För
första gången har förvaltningen anlitat en
person med egen erfarenhet som frågeassistent
i undersökningen.

Resultatet bekräftar att de regelbundna
husmötena fungerar som form för delaktighet
kring verksamhetens innehåll. Personalens
bemötande och 47:an som en plats för samvaro
och återhämtning får också gott betyg. Flera
kommentarer från besökare handlade om
behov av ökade personalresurser utifrån att
man tidigare skurit ner i verksamheten.
Besökarna ser behov av fler individuella
samtal och utökade öppettider bland annat på
sommaren. Att de är osäkra på vem de ska
prata med om något är dåligt bedöms bero på
chefsbyten i verksamheten.

Totalt 12 personer som besöker Utsikten har
svarat på undersökningen som mätte
delaktighet, bemötande, stöd och arbetsmiljö.

Öppna jämförelser – enhetsundersökning LSS
Lidköping har deltagit i Socialstyrelsens årliga
enhetsundersökning inom LSS. I den mäts
kvalitetsindikatorer som självbestämmande,
integritet brukarinflytande.
Lidköping har ett bättre resultat än riket när det
gäller andel personer som har en
genomförandeplan som reviderats senaste 12
månaderna och ett likvärdigt resultat när det
gäller delaktighet i planen. Däremot något
sämre resultat när det gäller individuellt
utformade mål i planen.

Planeringen är att Utsikten kommer arbeta
vidare med resultatet tillsammans med
brukarna genom den så kallade
delaktighetsmodellen.
Brukarundersökning öppna mötesplatsen
47:an
På den öppna mötesplatsen 47:an har man
genomfört en besöksundersökning under året.
Totalt svarade 27 besökare på undersökningen
som mätte upplevelse av delaktighet,

AVVIKELSER INOM DAGLIG
VERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING
SOL
Klagomål och synpunkter ifrån har inte
inkommit i den omfattningen att det går att
sammanställa för att identifiera
utvecklingsområden.
Det har inte rapporterats några
missförhållanden eller risker för sådana från
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verksamheten under året. Ett beröm har
inkommit gällande 47:ans verksamhet.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
En stabil personalsituation under året har bidra
till god kontinuitet och stöd till deltagare i
daglig verksamhet. Personalen har haft
regelbunden handledning. En
kompetenskartläggning pågår.
LIDKÖPING I JÄMFÖRELSE MED ANDRA
När det gäller brukarbedömningar i daglig
verksamhet har Lidköping ett högre resultat i
brukarundersökningen inom alla
kvalitetsområden än snittet för alla kommuner
med undantag från frågan om du vet vart du
ska vända dig om något är dåligt med den
dagliga verksamheten (kvalitetsområde
Trygghet). Källa: Kolada.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019
 Arbete med resultatet av
brukarundersökningarna.
 Säkerställa att brukare känner till vart
de ska vända sig vid klagomål på
verksamheten.
 Kompetensutveckling utifrån
kompetenskartläggningen.

15

SAMVERKAN

EKONOMISKT
BISTÅND

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 unge vuxne.

Inom Social & Arbetsmarknad är det
Ekonomienheten som ansvarar för
handläggning av ekonomiskt bistånd enligt
Socialtjänstlagen.
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.

Även samverkan mellan socialsekreterare och
andra delar av Arbetsmarknadsenheten har
fungerat väl under året. Arbete har pågått med
att remittera fler brukare till AME.
Extern samverkan
Ett av Ekonomienhetens uppdrag under 2018
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”. Flera
aktiviteter har genomförts under året i enlighet
med detta uppdrag.

Verksamhetsstatistik 2018:
2015
Hushåll, exkl. flyktingar

2016 2017 2018

492

472

432

528

Hushåll flyktingar

51

82

138

112

Totalt antal hushåll

543

554

570

640

3116

2947

2949

3036

312

249

349

356

Totalt antal
bidragsmånader
Antal nybesöksbokningar
ek. bistånd inkl. dödsbo

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. Flera konsultationer,
avstämningsmöten och SIP:ar har genomförts
under året. Flera arbetsrehabiliterande åtgärder
har påbörjats, dels inom förvaltningens
Arbetsmarknadsenheten 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

PROCESSER OCH RUTINER
Det finns upprättade rutiner och riktlinjer för
arbetet med ekonomiskt bistånd inom
förvaltningen. Under året har följande riktlinjer
antagits av Social- och
arbetsmarknadsnämnden:
Förhöjt försörjningsstöd med hänsyn till
barnperspektivet. Social- och
arbetsmarknadsnämnden har antagit flera
ändringar i delegationsordningen under året
bland annat avseende beslut i fråga om
dödsbohandläggning och eftergift av
ersättningsskyldighet.
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projektet och enheten har under året remitterat
nio 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.

Samverkan med arbetsförmedlingen
Samverkan med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan har under året skett på
handläggarnivå.
RESULTAT AV EGENKONTROLL

I juni hölls ett lärandemöte med deltagare från
Social & Arbetsmarknad, Försäkringskassan,
Vuxenpsykiatriska mottagningen,
Arbetsförmedlingen och Närhälsan med syfte
att hitta vägar för hur vi tillsammans kan
undvika att personer hamnar mellan stolarna
samt öka förståelsen för varandras
kompetenser, uppdrag och regelverk vi måste
följa.

Tillgänglighet
Väntetiderna från första kontakt till en tid för
ett första nybesök har ökat något under året.

Guldvingens Vårdcentral driver ett ESFprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan där fokus är att
motivera och behandla personer med längre
sjukskrivningar eller risk för detta för att
minska sjukskrivningstiderna. Enhetschef från
Ekonomienheten deltar i styrgruppen för
projektet. Målsättningen i projektet som har
pågått under perioden 171001–181231 är en
minskning av antalet sjukskrivna med 20 %.
Framgångsfaktorer som vårdcentralen har sett
är ökad läkarbemanning, en heltid
rehabkoordinator, motivationsdoktor samt att
den samverkan som sker med socialtjänsten i
projektet har inneburit en ökad kunskap om
vad socialtjänsten kan erbjuda.
”Motivationsdoktorn” arbetar behandlande och
motiverande med patienter som varit
sjukskrivna under en längre tid eller som
riskerar att bli långtidssjukskrivna för att
minska sjukskrivningstiden. Under december
har uppföljning/slututvärdering av projektet
genomförts. Resultatet är positivt och
Guldvingens vårdcentral har minskat antal
sjukskrivna patienter. Motivationsdoktorn och
rehabkoordinator på heltid kommer att
implementeras i ordinarie verksamhet.
Planeringen är att under våren intensifiera
samverkan ytterligare och även få med
Arbetsförmedlingen som ej deltagit under
projektet.

Ökningen mellan åren beror på minskad
bemanning till följd av sjukskrivningar,
deltidsarbete och ökat antal nybesök.
Väntetid försörjningsstöd från första kontakt
vid nybesök till beslut - medelvärde
Lidköping har ett medel på 14 dagar från första
kontakttillfälle till beslut om försörjningsstöd.
Bilden visar Lidköping jämfört med samtliga
Sveriges kommuner. Grönt är lägst värden och
rött är högst.

Lidköping har ett lägre medel än för landet
som är 16 dagar. Källa: Kolada U 31402
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2015

Andel som väntat längre än 14 dagar från
ansökan till beslut

Antal domar där
Förvaltningsrätten avslagit
sökandes överklagan
Antal domar där
Förvaltningsrätten bifallit
sökandes överklagan
Antal domar där
Förvaltningsrätten delvis
bifallit sökandes
överklagan
Antal avslagsbeslut
ekonomiskt bistånd

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

2016 2017 2018

39

23

19

23

4

1

1

1

3

-

-

-

2356

1813 1844 2088

Införande av e-ansökan
Ekonomienheten har under 2018 haft i uppdrag
att fortsätta sitt arbete med e-ansökan samt
utvärdera dess effekter. Målsättningen under
året var 80 % användande av tjänsten i
december 2018. Flera insatser har genomförts
med syfte att höja antalet användare av
tjänsten. Exempelvis så har tjänsten visats i
samband med besök, drop in möjligheter för
visning av tjänsten har funnits i förvaltningens
reception och på Kontaktcenter, möjligheten
till datakurs i digitalisering på
Arbetsmarknadsenheten, muntlig och skriftlig
information har lämnats i samband med
nybesök och i receptionen,
informationsinsatser har genomförts i grupper i
Arbetsmarknadsenhetens verksamheter.
Antalet e-ansökningar uppgick i december
månad till 152 st vilket motsvarar 57 %.

Lidköping har en negativ trend. Bilden nedan
visar Lidköpings trend (blå linje) och den
svarta är alla kommuner. Observera att
indikatorn påverkas av hur snabb den enskilde
själv är med att lämna in de underlag som
krävs och hur omfattande utredningen behöver
vara samt då indikatorn baseras på data från
första halvåret -18 påverkas den av de
sjukskrivningar som var på enheten under
början av året.

Utvärdering av e-ansökan har gjorts under
november månad där intervjuer genomförts
med personer som använder tjänsten och
personer som inte använder tjänsten. En klar
majoritet av de intervjuade som använder
tjänsten tycker att den fungerar mycket bra.
Några av fördelarna som nämns är ”skönt att
slippa gå till socialkontoret varje månad”,
”skönt att slippa lämna in papper”, ”enkelt”,
”tillgänglighet” och ”ingen behöver se att jag
ansöker om ekonomiskt bistånd”. Några
utvecklingsområden som nämndes var otydliga
rubriker, lite svårt att hitta ansökan om
kommunens hemsida samt ibland har tjänsten
krånglat. Vid intervjuer av sökande som inte
använder sig av tjänsten framkom bland annat
osäkerhet, vet ej ur man gör, avsaknad av dator

Rättssäkerhet
Regelbundna genomförda aktgranskningar och
loggkontroller visar på rättssäker handläggning
och relevant loggning. 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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eller telefon samt språksvårigheter som grund
till varför man inte använder tjänsten.

Flera webbaserade utbildningar har genomförts
under året med fokus på ekonomiskt bistånd
och digitalisering/automatisering inom
socialtjänsten. Medarbetare har även
genomgått utbildningsdagar med fokus på
arbetet kring våld i nära relation samt
grundkurs och fördjupningskurs dödsbo.
Enheten har regelbunden handledning.

Tidsmätning av e-ansökan har skett
månadsskiftet oktober/november. Resultatet
visar på att tiden för att behandla en ansökan
nästintill halverats jämfört med handläggning
av pappersansökan. Genomsnittlig tid för
handläggning av pappersansökan var vid
mätning 2017, 59 minuter och genomsnittlig
tid för handläggning av pappersansökan
uppgår till 32 minuter.

RESULTAT AV INSATSER
Totalt har 217 ärenden avslutats under 2018.
Avslutningsorsakerna kategoriseras av
Socialstyrelsen. Den vanligaste
avslutningsorsaken har varit försörjning genom
socialförsäkringssystemet (55 st) följt av annan
avslutsorsak (54 st). Annan avslutsorsak kan
exempelvis vara att ansökan avbryts eller att
ansökan endast gäller tillfälligt bistånd.
36 personer har avslutats då personen fått
arbete.

AVVIKELSER
Vad gäller synpunkter och klagomål fick vi
under 2018 in ett anonymt klagomål på
socialtjänstens hantering av stödinsatser. De
besvarades men föranledde inte några andra
åtgärder. Inga lex sarah-rapporter har
inkommit som avser handläggning av
ekonomiskt bistånd.

LIDKÖPING I JÄMFÖRELSE MED ANDRA

PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Genomsnittlig biståndsperiod
Genomsnitt biståndperiod för personer med
ekonomiskt bistånd i Lidköping var 5.8 (2016)
och 5,1 (2017). Siffrorna för 2018 är ännu inte
publicerade.

Enheten som handlägger ekonomiskt bistånd
(Ekonomienheten) har under året varit
drabbade av flera sjukskrivningar, både kortare
och längre sjukfrånvaro. Kortare sjukfrånvaro
beror på sjukdom normalt för årstiden. Tre
sjukskrivningar har under året delvis varit
arbetsrelaterade, av dessa tre är samtliga åter i
ordinarie arbete. Sjukfrånvaron är fortsatt
högre jämfört med totalen för Lidköpings
kommun. Under hösten har det på enheten
pågått ett hälsoarbete med kommunens
hälsoutvecklare med syfte att förbättra
personalens hälsa samt medvetandegöra vikten
av fysisk aktivitet. Arbetet har skett i enlighet
med identifierade utvecklingsområden
kopplade till arbetsmiljö och hälsa. KASAM
dialogen har använts som verktyg. Under
december månad har arbetet följts upp och
medarbetare på enheten återigen genomfört
KASAM dialogen. Resultatet påvisar viss
förbättring på några områden och
oförändrat/liten försämring på några områden.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019
 Automatisera ansökningsprocessen
ekonomiskt bistånd ytterligare
 Ökat antal användande av e-stjänst
Ekonomienheten möter idag målgrupper som
står långt ifrån arbetsmarknaden, ofta med
olika typer av funktionsnedsättningar så som
psykisk ohälsa, neuropsykiatriska svårigheter
och missbruk. Detta ställer ökade krav på
lämpliga insatser, samverkan och samordnade
insatser för att individen ska närma sig
arbetsmarknaden
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FAMILJEHEMSVÅRD
PROCESSER OCH RUTINER
Det finns i hög grad processer och rutiner för
att säkra arbetet med barn i familjehem.
SAMVERKAN
Under året har samverkan i Skolfam avslutats
och ersatts av en ny samverkansform mellan
Barn & Skola och Social & Arbetsmarknad.
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.

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

84 %

Erbjuder grundutbildningen ”Ett hem
att växa i” för familjehem

JA

88 %

Har en samlad plan för
familjehemmens kompetensutveckling

NEJ

46 %

Lämnar information till placerade barn
om deras rättigheter och
kontaktuppgifter till ansvariga

JA

48%

Granskning av familjehemsutredningar
Granskning har genomförts av samtliga nya
familjehemsutredningar gjorda under 2018 (12
st) utifrån IVO:s tillsynsmall för
familjehemsvård. Bedömningen är att
utredningarna i hög grad motsvarar de krav
som ställs. Vid ett tillfälle saknas ett avtal och
vid ett tillfälle har inte bedömning om
familjehemmets allmänna förutsättningar
gjorts. Observera att referenstagning inte är
med i IVO:s mall.

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.

I fråga om våld, annan brottslighet, missbruk
eller andra omständigheter i familjehemmet
som kan äventyra ett barns trygghet och
säkerhet uppmärksammas detta i samtliga nya
familjehemsutredningar. Dock saknas
uttryckligen benämning om våld och droger i 8
av 12 fall.

RESULTAT AV EGENKONTROLLER
FAMILJEHEM
Brukarundersökning
Brukarundersökning har inte genomförts under
året utan genomfördes senast 2017.
Resultat i öppna jämförelser

Granskning av placerade barns akter

Öppna jämförelser jämför kommunerna utifrån
ett antal enkätfrågor och vissa registeruppgifter
när det gäller kvalitetsområdena. Nedan följer
jämförelser av kvalitetsindikatorer för
familjehemsvård.

Egenkontroll har gjorts av dokumentationen
under 2018 i samtliga 35 barnakter som hade
en pågående insats i januari 2019. Av dessa är
21 pojkar och 14 flickor. Egenkontrollen visar
följande:

När det gäller en samlad plan för
familjehemmens kompetensutveckling pågår
ett arbete som beräknas vara klart våren 2019.
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I ca 25 % av ärendena har inte
nämnden övervägt och tagit ställning
till om barnet kan placeras hos anhörig
eller annan närstående.



Övervägande om fortsatt vård enligt 6
kap 8 § SoL har gjorts inom
tidsgränser i samtliga ärenden.



Genomförandeplaner och vårdplaner
finns i princip alla ärenden.



I huvuddelen av ärendena finns ett
beslut tagit om vem som är barnets
utsedda socialsekreterare.



I princip samtliga ärenden har den
utsedda soc.sekr besökt barnet i
familjehemmet flera gånger under
senaste året.



Samtal med barnen sker enskilt och
regelbundet med de barn som har ålder
och mognad där det går att föra ett
samtal. Vid låg ålder är det svårt att ha
enskilda samtal men där kan enskild
samvaro ske istället.

• Våld i Nära relation
• Samarbete för trygghet

AVVIKELSER
Verksamheten har goda rutiner för registrering
av klagomål och synpunkter.
Sammanställning visar att det finns
förbättringsbehov gällande stödprocessen
ersättning till uppdragstagare. Något som
också kommer ingå som internkontrollområde
2019. Verksamheten har också sett behov av
att förbättra kommunikation och information
med hänsyn till de särskilda behov som
föräldrar med intellektuell
funktionsnedsättning har. Förbättringsåtgärder
pågår.
Lex sarah-rapport från verksamheten har visat
på brister i registerkontroll av
familjehemsföräldrar och enskilda samtal med
barn placerade i familjehem. En handlingsplan
med förbättringsåtgärder pågår.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Personal som arbetar med familjehemsvård i
förvaltningen har övervägande lång erfarenhet
och personalgruppen har varit stabil under året.
Under året har delar eller hela gruppen deltagit
i följande utbildning:
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Antal samtal innan avslutad kontakt

FAMILJERÅDGIVING

140

Familjerådgivningens uppdrag är att erbjuda
samtal vid kommunikationssvårigheter och
konflikter i relationer, separationsarbete samt
krisbearbetning i samband med separation.
Målgruppen är par, ensamstående och familjer
i Lidköping, Skara, Essunga, Vara, Götene och
Grästorp. Familjerådgivningen är inom
förvaltningen organiserad under Resursenheten
och består av tre familjerådgivare.
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flesta kontakterna avslutas efter 2-4 samtal.
Det sammanlagda snittet är 4,0
UTVECKLINGSARBETEN UNDER
ÅRET
Digital bokning
För att förbättra tillgängligheten har
Familjerådgivningen tillsammans med
förvaltningens IT-utvecklare fortsatt arbetet
mot ett digitalt bokningssystem. Då det nu
finns ett program för självservice kommer
Familjerådgivningen vara först i kommunen
med att erbjuda besökarna detta under 2019.

Verksamhetsstatistik
Antal ärenden per år
500
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KRAV OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Att kommunen ska sörja för familjerådgivning
regleras i 5 kap 3 § Socialtjänstlagen.
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Implementering av instrument för uppföljning
och resultatutvärdering
Familjerådgivningen har saknat ett instrument
för uppföljning och resultatutvärdering som
mäter förändring på ett tillförlitligt och
jämförbart sätt. Familjerådgivningen har därför
under året funnit och påbörjat implementering
av instrumentet FIT – Feedback informed
treatment vid besök. Med FIT blir det möjligt
att kontinuerligt och i nära samarbete med
besökarna följa upp förändring, resultat och
kvalitet i samtalsbehandlingen och är på så sätt
till nytta för både brukare och verksamhet.
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Familjerådgivningen har haft något färre
ärenden än 2016 och 2017. Åldersgrupperna
som oftast söker Familjerådgivningen är
fortsatt 30-39 år och därefter 40-49 år.
Personer över 70 år utgör den minsta gruppen
besökare.
Par är de vanligaste besökarna (63 %) följt av
kvinnor (24 %) och sedan män (11 %). De
vanligaste fokusen på samtalen är liksom
tidigare år reparationsarbete följt av
kartläggande/klargörande samtal och
separationsarbete.

Utvecklingsarbete våld i nära relationer
Enheten har under året arbetat med att
uppdatera rutiner gällande anmälan, hantering
och bedömning vid förekomst av våld i nära
relationer.

Sammanlagt har 969 samtal genomförts under
året vilket är färre än 2017 då det var 1187.

SAMVERKAN
Familjerådgivningen har under året deltagit i
samverkansmöte med MVC;BVC och
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familjecentralen i Lidköping kring metod och
innehåll för Familjerådgivningens utåtriktade
arbete.


RESULTAT AV EGENKONTROLLER

Brukarundersökning Familjerådgivningen
Familjerådgivningen genomförde under hösten
en brukarundersökning i samband med besök.
Totalt svarade 82 besökare på undersökningen
som ställde frågor om tillgänglighet,
bemötande, förväntningar och förändring.

Resultatet är mycket bra avseende
tillgänglighet och bemötande och visar att
besöken på familjerådgivningen bidrar till
förändring.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Personalgruppen på 3,0 tjänster har varit stabil
under året.
Under året har personalen deltagit i följande
utbildningar:
 våld i nära relation – fördjupning
 anknytning och våld i familjen
 grundutbildning i EFT
 FIT
 sexuella normer och värderingar
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019


Fortsatt arbete med att implementera
FIT som verktyg i det dagliga arbetet.
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Öka tillgängligheten med möjlighet för
besökare att själva boka tid genom
kommunens självservice
Fortsatt fördjupat arbete med våld i
nära relationer
Utveckla det utåtriktade/uppsökande
arbetet på nya sätt.

Tillgänglighet

FAMILJERÄTT
Social & Arbetsmarknad tillhandahåller
familjerätt för invånare i Lidköping, Skara,
Essunga, Grästorp, Vara (sedan mars -18) och
vissa delar för Götene. Inom förvaltningen är
arbetet organiserat under enheten för
Familjehem/Familjerätt.
PROCESSER OCH RUTINER
Det finns i hög grad upprättade processer och
rutiner i verksamheten.

Bemötande

SAMVERKAN
Skilda Världar
Under 2018 har familjerätten tillsammans med
Elevhälsan startat upp gruppverksamheten
”Skilda Världar”. Två av familjerättssekreterarna tillsammans med två kuratorer
från Barn & Skola har utbildat sig till
gruppledare. Gruppen vänder sig till barn i
Lidköping mellan 7-12 som har föräldrar i
konflikt. Under året har det funnits ett stort
behov så tre grupper har genomförts med totalt
18 barn (ungefär lika många pojkar som
flickor). Barnen utvärderingar visar att barnen
upplevt att de trivts i gruppen och att det som
görs i gruppen är bra. Barnen tycker också att
gruppträffarna har varit till hjälp för dem och
att de har lärt sig mycket nytt i gruppen.

Resultat

RESULTAT AV EGENKONTROLLER
Under året har en brukarundersökning
genomförts bland föräldrar i samarbetssamtal.
Totalt har 27 personer svarat på frågor om
tillgänglighet, bemötande och resultat.
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att nöjd över att förändring har skett i den
enskildes situation. Sex åsikter avser något
som brukaren är mindre nöjd med. Det gäller:
Långsam återkoppling via specialistwebben
och missnöje över kränkande frågor vid
utredning av faderskap och att person fått svara
på samma frågor vid två tillfällen. Dessa
åsikter har lett till förändring av rutiner för att
undvika att samma upplevelse ska upplevas av
andra. I den ordinarie synpunktshanteringen
har två åsikter inkommit båda två avser
avseende missnöje med handläggningen.
Synpunkterna är hanterade och åtgärdade.

Källa: Egen undersökning.
Kommentar: Huvuddelen som har svarat på
enkäten är kvinnor. Fyra föräldrar har på grund
av resultatet av samarbetssamtalen avstått med
att vända sig med en stämning till Tingsrätten.
Några föräldrar tror inte att barnet/barnen har
märkt någon positiv skillnad efter att
föräldrarna har gått i samarbetssamtal.
Huvuddelen av föräldrarna tycker trots allt att
samtalen lett till en positivt och förbättrad
situation för barnet/barnen. De allra flesta
föräldrar tycker att stödet via samarbetssamtal
gör stor skillnad för hur de samarbetar med sin
före detta partner. Brukare är mycket nöjda
över bemötandet. Väntetiden anser den
enskilde som rimlig.

PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Personalen som arbetar med familjerättsliga
frågor inom förvaltningen har mångårig
erfarenhet inom området. Viss
personalomsättning har skett under året.
Under året har delar eller hela gruppen deltagit
i följande utbildning:
• Familjerättsdagarna
• Våld i Nära relation
• Anknytning och våld i familjen
• Barns delaktighet inom socialtjänstens
utredningar och insatser - Maskrosbarn

Rättssäkerhet
Granskning av två slumpvisa ärenden per
månad visar på god kvalitet och rättssäkerhet i
dokumentationen.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019


Barns rätt att komma till tals
Internkontroll av barns rätt att komma till tals
inför beslut visar att barn i hög grad kommer
till tals i vårdnad- boende och
umgängesutredningar.
KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
Under hösten har arbetsgruppen arbetat aktivt
med att dokumentera inkomna muntliga
synpunkter som en del av förbättringsarbetet.
16 åsikter har dokumenterats varav tio avser
positiva upplevelser av bl. a: god skriftlig
information, bra bemötande, känner sig
lyssnad på, fått information och fått hjälp i sin
situation, nöjd över att familjerätten i
Lidköping är uppdaterad på ny lagstiftning och
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Vi har nyligen börjat erbjuda vissa
föräldrar att deras barn kan få en
samtalsserie med stödjande samtal
med familjerättssekreterare. Materialet
kallas Hanna & Theo och är utformat
av Rädda barnen. Samtalsstödet sker
parallellt med att föräldrarna går i
samarbetssamtal. Under 2019 kommer
vi jobba vidare med detta
samtalsmaterial.
Under 2019 kommer fortsatt fokus
vara att följa upp familjer/barn efter en
dom.
Vi kommer sträva efter att digitala
tjänster för att göra familjerättens stöd
mer tillgängligt.

Under året har process och checklista för
hanteringen av tecknande av
träningskontrakt, elavtal, besiktning, utflytt
ur lägenhet, obetalda hyror och nycklar och
uppsägning av kontrakt utarbetats.

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 och arbete
mot hemlöshet fler enheter.

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
behålla sin bostad. För att få
boendesamordning krävs ett biståndsbeslut
av en socialsekreterare.
En viktig samarbetspartner är
hyresvärdarna i kommunen.

Ökat antal kommuninvånare har svårt att
få, klara av och behålla bostad till följd av
den rådande tuffa bostadsmarknad. Andra
enheter planerar för att ta hem placeringar
och är då i behov av lämpliga bostäder och
att insatser runt den enskilde samordnas.
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.

RESULTAT AV
EGENKONTROLLER

Antal beslut om
boendesamordning
2018
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Antal träningskontrakt
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OBS! Träningskontrakt för nyanlända är
inkluderade i statistiken för år 2018 men ej
för övriga år.

När det gäller öppna jämförelser hemlöshet
och utestängning från bostadsmarknaden
jämförs kvalitetsindikatorer inom
områdena:


Tillgänglighet



Helhetssyn och samordning



Kunskapsbaserad verksamhet



Trygghet och säkerhet

Lidköpings kommun får ett blandat resultat
i mätningen. Lidköping uppfyller inte
kvalitetsindikatorn när det gäller att ha en
kommunövergripande plan mot hemlöshet

PROCESSER OCH RUTINER
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och förvaltningen bedriver inte ett
uppsökande arbete för akut hemlösa i den
mening som mätningen avser.
Förvaltningen får positiva resultat
avseende uppsökande arbete för personer
som riskerar att förlora sin bostad samt
vissa särskilt utpekade rutiner. Lidköping
har tidigare saknat tillgång till
rekommenderade metoder som bostad först
eller vårdkedja men har under året
utvecklat det sistnämnda.
LIDKÖPING I JÄMFÖRELSE MED
ANDRA
Antal hemlösa per 10 000 invånare.
Antal hemlösa per 10 000 invånare jämfört
med jämförbara kommuner IFO.

Lidköping har fler hemlösa än de flesta
jämförbara kommunerna enligt resultatet
av kartläggningen. Till viss del kan antalet
skilja sig åt beroende på hur mätningen har
tolkats.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019




Fortsätta utveckla arbetet med
vårdkedja.
Utveckla det
vräkningsförebyggande arbetet

27

Även Arbetsmiljöverket har gjort inspektion i
verksamheten under året. Inspektionen ledde
till krav om åtgärder gällande riskbedömning
avseende hot- och våldshändelser i
verksamheten, rapportering av tillbud
(arbetsmiljö) samt krav på handlingsplan för
kompetensplanering. Med anledning av
inspektionen vidtogs åtgärder och
Arbetsmiljöverket avslutade ärendet.

HVB OCH
STÖDBOENDE
Inom Social & Arbetsmarknad är det inom
Boendeenhet 2 som ansvaret finns för de
kommunala HVB och stödboendena.

Polisen har genomfört en husrannsakan vid
Athena med anledning av misstanke om
narkotikainnehav hos ungdomar på boendet.
Vid husrannsakan bekräftades att två
ungdomar hade narkotika. Dessa ungdomar har
bott kvar men fått stödinsatser som drogtest
och samtal på Rådgivningscentrum.

Under året har 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
om HVB och stödboende.

Internkontroll
Internkontroll på Annagatan under året har
visat att genomförandeplaner inte alltid finns
upprättade i verksamheten. Vid båda
kontrolltillfällena saknades två, varav en utan
giltigt skäl. Verksamheten hade vid några
tillfällen dokumenterat målreflektioner under
särskild rubrik i samband med uppföljning. I
de fall det gjorts underlättade det
uppföljningen av vården vilket är goda
exempel att utveckla verksamheten utifrån.

PROCESSER OCH RUTINER
Verksamheten har under året arbetat med att
upprätta vissa viktiga rutiner.
EGENKONTROLLER
Resultat från tillsyn av IVO
Tillsyn vid Annagatan HVB, Galathea
stödboende samt Orion stödboende visade inte
på några brister i de delar som IVO granskade.

Brukarundersökning
Ingen brukarundersökning genomfördes i
verksamheten under 2018. Senaste
undersökningen var 2017.

När det gäller Athena stödboende har IVO
gjort en riktad tillsyn under året med
utgångspunkt från ett klagomål från en
anhörig. Tillsynen visade på flera brister
avseende bemanning, brister i personalens
kompetens i förhållande till att verksamheten
förändrat målgruppen. Brister avseende att
utföra individuellt anpassade insatser då det
saknats vård- och genomförandeplaner samt
vissa brister i kommunikation på enheten om
nya inskrivna.

AVVIKELSER
Verksamheten har rapporterat en händelse med
stöd av lex sarah gällande att en ungdom
erbjudits droger av en annan ungdom vid
boendet Athena. I samband med rapporten
inkom även ett anonymt klagomål på att
rapporten inte rapporterats skyndsamt.
En anhörig har vänt sig till IVO för att klaga
både nämndens handläggning och vården på
Athena vilket resulterade i en tillsyn med krav
på åtgärder.

Verksamheten har vidtagit förbättrande
åtgärder för att komma tillrätta med bristerna
och IVO har avslutat ärendet.
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PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Den kompetenskartläggning som genomförts
vid Annagatan visar brister i kompetens i
förhållande till föreskrifter och allmänna råd
om kompetenskrav vid Hem för vård eller
boende (HSLF-FS 2016:55). En plan har tagits
fram och särskilda medel har avsatts i syfte att
höja kompetensen hos personalgruppen.
Athena, Galathea, Orion har samma
personalgrupp som roterar mellan de olika
stödboendena. Vid tillsyn från IVO bedömdes
att personalens samlade kompetens ger
förutsättning för trygg och säker vård men att
en del i personalen har låg utbildningsnivå i
förhållande till vad som anges i allmänt råd 8
kap 2 § HSLF-FS. För att möta båda kraven
har verksamheten tagit fram en handlingsplan
för att höja utbildningsnivån hos personalen.
Även arbetsmiljöverket ansåg vid inspektion i
juni att verksamheten hade brister när det
gällde personalens kunskaper och stöd att
utföra sitt arbete.
Under året har personalgruppen gått interna
utbildningar i lex sarah, information om droger
och traumamedveten omsorg. Arbetsgruppen
har haft regelbunden ärendehandledning sedan
hösten.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019
 Åtgärda brister i personalens
kompetens för att leva upp till 8 kap 2
§ HSLF-FS 2016:56.
 Säkerställa att alla inskrivna har en
aktuell genomförandeplan.
 Öka brukardelaktigheten i
verksamheten
 Fortsätta att utveckla den sociala
dokumentationen, särskilt med
hänvisning till måluppfyllelse i insats.
 Ta fram, säkerställa och implementera
för verksamheten viktiga rutiner med
utgångspunkt i socialstyrelsens
föreskrifter samt arbetsmiljöverket.
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MISSBRUKS- OCH
BEROENDEVÅRD

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.

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.
PROCESSER OCH RUTINER
Processer och rutiner för arbetet med
missbruk- och beroende finns upprättade i
verksamheten och revidering sker kontinuerligt
varje år.

Implementeringsplan, screening av spel och
behandling spelmissbruk
Socialtjänsten har fått ett utökat ansvar sedan 1
januari 2018 gällande missbruk om spel om
pengar. Med anledning av socialtjänstens
ansvar för att upptäcka och identifiera personer
med dessa problem så finns behov av att
implementera screeninginstrument i
verksamheten.

SAMVERKAN
Under året har Lokal överenskommelse för
Trepartssamverkan återigen reviderats, då
område spel kommit till. 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 2018 har också
reviderats.

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.

En ny version av ”Vägledning och stöd vid
psykisk funktionsnedsättning, missbruk och
beroende, vuxna” har upprättats. Ansvarig för
vägledningen är Vårdsamverkan Skaraborg vuxna psykiatri och missbruk. Vägledningen i
Skaraborg är uppbyggd utifrån ”Hälso- och
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland” samt
”Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland”. Förvaltningen har under
2018 deltagit med representant i
missbruksnätverket i Skaraborg där Lidköping
även under detta år varit ordförande.

Under september månad 2018 genomförde
Rådgivningscentrum en screening gällande
spel i verksamheten. Rådgivningscentrum
ställde frågor enligt spelscreeninginstrumentet
NODS-PERC till alla besökare en gång. Detta
för att få en bild av hur vanligt det är att
personer vi träffar har problem med spel om
pengar.
Enligt instrumentet ger varje ja-svar en poäng
och en eller flera poäng indikerar att vidare
bedömning av spelproblem bör göras. Frågorna
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ställdes till totalt 34 personer och 24 av dessa,
70.6%, svarade nej på alla frågorna.
Rådgivningscentrum erbjuder behandling
riktad gentemot spelmissbruk. Under året har
två individer ansökt om insatser för
spelmissbruk och sex individer har fått rådoch stödsamtal för spelmissbruk.
RESULTAT AV EGENKONTROLL
Utredningstid från ansökan till beslut
Utredningstiderna är något lägre i snitt än
mätningen som gjordes för 2015-2017 och är
nu i genomsnitt 46 dagar från ansökan till
beslut. Bilden visar Lidköping i jämförelse
med Sveriges samtliga kommuner.

Mäns och kvinnors uppfattning skiljer sig inte
åt med undantag från frågan gällande hur
sammantaget nöjd man är med stödet.
Kvinnorna är något mer nöjda än männen på så
sätt att de i högre grad väljer alternativet
mycket nöjd på skalan.

Utredningstider för kvinnor är något längre än
för män i Lidköping. Bild: Kolada (U35400)
Brukarundersökning Rådgivningscentrum
Under perioden 181101–181130 har besökare
på Rådgivningscentrum erbjudits att svara på
undersökningen i samband med besök i
verksamheten. Sammanlagt 31 besökare valde
att svara på enkäten, 15 män och 16 kvinnor.
Undersökningen är lokal men har utgått från
SKL:s nationella brukarundersökning för IFO
med anpassningar för att passa för öppenvård.

I kommentarerna återfinns beröm för
”bemötande med öppet hjärta och sinne” men
också önskemål att det skulle finnas mer tid att
lyssna på personer. Flera uttrycker önskemål
om andra tider än morgontider för öppen
mottagning för antabus något som
verksamheten nu börjat erbjuda.
Brukarundersökning när det gäller
myndighetsutövning missbruk- och
beroendevård genomfördes senast 2017 och
genomförs igen 2019.
Systematisk uppföljning ASI och U-båt
Verksamheten arbetar med systematisk
uppföljning i utifrån resultat av ASI- intervjuer
och uppföljning genom så kallad U-båt. Under
året har 75 avslutade insatser för 48 klienter.
Av avslutade insatser är 75 % planerat avslut
och insatserna är både interna (68 %) och
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externa (25 %) ej angivet (7 %). De externa
insatserna avser enbart placeringar på
behandlingshem. De interna insatserna delas
upp enligt följande:

Andel positiva till inflytande på val av
åtgärd
100
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0

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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Psykosociala åtgärder

Stödåtgärder

Andel positiva till inflytande på
åtgärdens genomförande
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Nedan följer resultatet som redovisas i andel
positiva skattningar:

Psykosociala åtgärder

Andel positiva till väntetid på åtgärd
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Stödåtgärder

Att det är färre som upplever att de har
inflytande över psykosociala stödinsatser
jämfört med stödåtgärder. Detta beror
sannolikt på att dessa insatser i hög grad är
manualbaserade och därför följer ett visst
genomförande.
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Andel nöjda med den hjälp som man
fått genom åtgärden
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Psykosociala åtgärder

Stödåtgärder
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Skattningen visar på god tillgänglighet och är
likvärdigt mellan insatserna.
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Hög nöjdhet med hjälpen. Betyget för de
psykosociala stödinsatser något högre.
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Psykosociala åtgärder

Stödåtgärder

Hög nöjdhet när det gäller bemötandet i
insatserna.
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identifierat förbättringsområden när det gäller
förtydligande av dokumenterat samtycke samt
vara uppmärksamma på att uppmärksamma på
att en ansökan alltid skall behandlas om den
inkommit till myndigheten.
Förbättringsåtgärder är vidtagna

Andel som skattar positiv förändring
sedan åtgärd - brukarskattning
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En lex Sarah rapport har berört missbruk- och
beroendevård under året och handlat om
befarad underlåtelse att anmäla om barn som
far illa. Utredningen visade dock inte på något
missförhållande.
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Andel som skattar positiv förändring
sedan åtgärd - skattning av
handläggare
100
80
60
40
20
0

PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Förvaltningen har en i huvudsak stabil
arbetsgrupp med erfaren personal vad gäller
arbetet med missbruk. Dock har
personalomsättningen inom öppenvården varit
hög de senaste åren. Personalen har
socionomexamen eller annan
beteendevetenskaplig utbildning. Under året
har personalen inom myndighetsutövningen
deltagit i fördjupningsutbildningar gällande
våld i nära relation och personal inom
öppenvården har genomgått utbildning
gällande behandlingsmetoden
Återfallsprevention. Nyanställd personal
kommer också under 2019 att ta del av
utbildningar utifrån Nationella Riktlinjer för att
säkerställa kompetens riktat gentemot
missbruk/beroende.

76
46

Psykosociala åtgärder

Stödåtgärder

Brukare och handläggare skattar likvärdigt
gällande förändring vid psykosociala insatser
medan brukarna skattar sin egen förändring
högre än handläggarna vid stödåtgärder.
Öppna jämförelser 2018
Inom missbruk- och beroendevård jämförs
kvalitetsindikatorer inom områdena:
• Helhetssyn och samordning
• Kunskapsbaserad verksamhet
• Självbestämmande och integritet
• Trygghet och säkerhet

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019

Lidköpings kommun uppfyller i hög grad de
kvalitetsindikatorer som jämförelsen omfattar.
Det område som visar på lägst resultat är
området kunskapsbaserad verksamhet.
Anledningen är bland annat att kommunen vid
mättillfället saknade systematisk uppföljning,
något som nu är utvecklat.





AVVIKELSER INOM MISSBRUK OCH BEROENDEVÅRD
Vid sammanställning av klagomål för 2018 är
det två klagomål/synpunkter som inkommit
inom området. Utifrån dessa har verksamheten
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Mer individstatistik i ASI och U-båt
för att kunna följa upp och utveckla
analys när det gäller resultat av
insatser.
Utveckla brukarmedverkan

Nätverkslaget
För att samordna insatser och nätverk kring
den enskilde har förvaltningen sedan ett par år
särskilda nätverksledare anställda. På grund av
neddragningar med en tjänst är det sedan
hösten endast en nätverksledare anställd.
Nätverksledarna arbetar både med att
samordna SIP-möten och nätverksmöten och
servar hela förvaltningen.

SOCIAL BARN- OCH
UNGDOMSVÅRD
MYNDIGHETSUTÖVNING

Socialtjänsten har ett ansvar att stödja, hjälpa
och skydda barn som riskerar en ogynnsam
utveckling. Lidköping arbetar aktivt med
insatser för att förebygga och förkorta
placeringar av barn och ungdomar. Inom
Social & Arbetsmarknad är
myndighetsutövning för barn och unga
organiserad under Barn- och ungdomsenheten.

Den satsning som initierades under 2017 där
nätverksläget utökade tillgängligheten genom
att erbjuda samordningsmöten som
serviceinsats har avslutats under året till följd
av neddragningen i verksamheten. Det innebär
att Lidköpingsbor som är i behov av att få sina
insatser samordnade inte längre kan vända sig
till Nätverkslaget direkt med begäran om stöd
utan behöver återigen gå genom en
tjänsteperson inom förvaltningen.

PROCESSER OCH RUTINER
Det finns i hög grad processer och rutiner för
säkra kvalitén i arbetet med
myndighetsutövning för barn och unga i
verksamheten.

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

SAMVERKAN
Intern samverkan
För att förhindra och förkorta placeringar har
arbetet fortsatt i den interna PRIO-gruppen. I
gruppen följs ärenden genom tätt samarbete
och uppföljning och väljs ut utifrån en
riskbedömning
Framgångsfaktorer i ärenden har identifierats i
workshop mellan Barn- och ungdomsenheten
och Resursenheten vilket sedan har
implementerats i teamarbetet. Under 2018 har
BoU fått tillgång till stödboende och HVB
Annagatan vilket innebär större möjligheter att
ha hemmaplanslösningar. BoU använder sig i
de flesta ärenden av insatser via Källan.

RESULTAT AV EGENKONTROLLER
MYNDIGHETSUTÖVNING
Utredningstider

Extern samverkan
Inom mottagningsgruppen har ett aktivt arbete
fortsatt för att skapa relationer med
anmälningspliktiga verksamheter och vara
tillgängliga för råd och stöd.

Enheten har under året arbetat 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

34

jämförelse med samtliga kommuner. Lägst
värde är grönt och högst värde är rött.

Öppna jämförelser social barn- och
ungdomsvård
Öppna jämförelser jämför kommunerna utifrån
ett antal enkätfrågor och vissa registeruppgifter
när det gäller kvalitetsområdena:

Lidköping har 95 dagar i utredningstid i år
jämfört med 101 dagar i snitt 2017. Det är
lägre än snittet för riket och i nivå med
jämförbara kommuner IFO (U33401)



Tillgänglighet



Helhetssyn och samordning



Kunskapsbaserad verksamhet



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.

Medianvärdet för utredningstid är 103 dagar
och jämförbara kommuner har medianvärde
120 dagar. Andra upplevda resultat är att
handläggarna genom en god
utredningsplanering bygger in marginal för
oförutsedda händelser så att man ändå hinner
med att slutföra utredningar i tid. Det innebär
också att familjer får beslut snabbt och
därigenom snabbare kan få hjälp från tex
Källan.

Tillsyn
IVO har haft tillsyn flera personärenden under
året och i några ärenden lämnat kritik gällande
brister i kommunicering med den unge och
vårdnadshavare, brister i uppdrag till utförare,
brister i utredning av enskildes behov i
förhållande till de insatser han erhöll, brister
vad gäller att den enskilde ska få sina ansökan
prövad, brister rörande samordning – SIP.

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.
Internkontroll när det gäller uppföljning av
placerade barn placerade vid HVB visar att den
pågående implementeringen av BBIC
stöddokument för uppföljning vid placering
ger resultat och att utveckling i förhållande till
målen blir tydligare även om det fortsatt är ett
utvecklingsområde.

AVVIKELSER
Enheten som handlägger barn och unga har
goda rutiner när det gäller att registrera
klagomål och synpunkter samt rapportera
avvikelser och missförhållanden.
Vid sammanställning och analys av dessa
framkommer att det varit återkommande
brister inom följande delar: hantering av
handlingar som skickats till fel part (2 st)
Brister i kommunikation med den enskilde och
brister i kommunikation med samverkanspart
ex. BUP (4 st).

Enheten genomför två gånger per år
egengranskning av akter enligt IVO:s modell.
Brukarundersökning
Ingen brukarundersökning har genomförts
under året.
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PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Den enhet som arbetar med
myndighetsutövning för barn och ungdomar
har under året fått en mer stabil
personalsituation vilket påverkar kontinuitet
och relation till den enskilde på ett positivt sätt.

använda strukturerade bedömningsmetoder i
utredningar. Personalen har vidare gått
föreläsning om trauma, utbildningar i våld i
nära relation och fortsatt och utvecklat
utbildningen samarbete för trygghet.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019
 Utveckla delaktighet för klienten
 Fortsatt utvecklingsarbete gällande
mål och uppdrag

Under året har personalen utbildats i Journal
Digitals olika tester för familjer för att kunna
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STÖD TILL
NYANLÄNDA
Social & Arbetsmarknad ansvarar för att erbjuda
bostad till de nyanlända som blir anvisade till
kommunen av Migrationsverket. Inom vårt
uppdrag ingår bosättning samt praktiskt råd och
stöd under de första två åren i Sverige. Arbetet
med stöd till nyanlända bedrivs inom
Arbetsmarknadsenheten.
Sedan 2016 finns en lag som reglerar att alla
kommuner i Sverige har en skyldighet att ta emot
nyanlända med uppehållstillstånd. För 2018 var
Lidköpings ålagda att ta emot 69 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.

Under året har verksamheten fått ett ökat inflöde
av lägenheter från AB Bostäder vilket gör att
nyanlända i högre grad kan erbjudas permanenta
istället för tillfälliga bostäder. Fortfarande
används dock tillfälliga bostäder för att klara
mottagandet.
PROCESSER OCH RUTINER
Det finns processbeskrivningar och rutiner för
arbetet under den processen: Ta emot nyanlända i
Lidköpings kommun.
SAMVERKAN
Under året har kommunen tecknat en
överenskommelse med Arbetsförmedlingen om

fördjupad samverkan avseende nyanländas
etablering (DUNA-överenskommelsen). Syftet
med överenskommelsen är att korta
etableringstiden.
I samarbete med AB Bostäder har nyanlända även
i år erbjudits den så kallade Boskolan. Den
Bankskola som tidigare erbjudits nyanlända har
däremot legat nere under hösten på initiativ av
banken.
Integrationshandläggarna har under året deltagit i
regelbunden samverkan med Länsstyrelsen och
nätverk med andra integrationshandläggare för
erfarenhetsutbyte.
EGENKONTROLLER
Under våren genomfördes en brukarundersökning
hos besökare i verksamheten. Sammanlagt 42
personer svarade på undersökningen. 7 kvinnor
och 35 män.

Vid sammanställning av frågor och synpunkter
framkommer att respondenterna överlag nöjda
med det stöd och den hjälp de får från
verksamheten. Ett fåtal kände att de inte fick
något stöd alls, detta främst på grund av
missnöjdheten över bostadssituationen. Se vidare
under klagomål och synpunkter.

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
Vid sammanställning av klagomål och synpunkter
under året framkommer återkommande klagomål
kopplat till bostäder både i brukarundersökning
och i övriga klagomål. Klagomålen handlar främst
om storleken på bostaden, hyreskostnaden och
upplevelsen av att bo segregerat när många
nyanlända bor på samma ställe.
Flera förslag och önskemål lyftes också fram som
aktiviteter för att få kontakt med svenskar,
aktiviteter för barnfamiljer, mer tid med
integrationspersonalen för att lösa dagliga
bekymmer som uppstår och stöd av kommunen att
hitta ett jobb.

PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Det har varit personalstabilt under året.
Arbetsgruppen har deltagit i förvaltningens
interna utbildningar i våld i nära relation.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019
 Mål att lämna de tillfälliga
boendelösningarna.
 Öka fokus på DUNAN och arbetsspåret
för nyanlända.
 Arbeta med avgränsningar i uppdraget ex.
vid anknytningar.
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De nya bestämmelserna om trygg och säker
utskrivning från slutenvård trädde i kraft 1 januari
2018. Under året har också det digitala
planeringsverktyg för överlämning mellan
kommun och region SAMSA kommit i drift.
SAMSA har bidragit till bättre samordning kring
enskilda. Få personer inom organisationen har
tillgång till SAMSA innebär en sårbarhet.
Verksamheten har inga betalningsdagar under året
för personer som skrivits ut från slutenvården.

STÖD TILL PERSONER MED
PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING
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. Social- och arbetsmarknad
tillhandahåller även personliga ombud. Inom
Social & Arbetsmarknad är huvuddelen av arbetet
organiserat under enheterna Bostöd 1 och 3.

Under 2018 har öppenvårdspsykiatrin inom
regionen stabiliserats vilket märks i samverkan
ibland annat i arbetet med samordnade
planeringar (SIP).
Karpen
Ett stort arbete under året har varit att förbereda
det nya särskilda boendet Karpen som beräknas
vara färdigt 1 april.

KRAV OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Krav och mål för verksamheten återfinns i
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskild
service (LSS).

RESULTAT AV EGENKONTROLLER

PROCESSER OCH RUTINER
Boendepedagogerna från enheterna 1 och 3
samlas regelbundet för att arbeta med
kvalitetsarbetet i de delar som kan vara lika
mellan boenden och enheter. Under året har
gruppen arbetat med följande:





Tillgänglighet
När det gäller boendestöd i ordinärt boende är
väntetiden något längre för verkställighet från ca 1
vecka till ca två veckor 2018.
När det gäller tillgänglighet till särskilt boende
LSS finns stora svårigheter att tillgodose behoven
och det finns personer som står i kö.

Revidering av processer och rutiner när
det gäller boendestöd SoL.
Revidering av rubriker i mallen för
genomförandeplan.
Nya rutiner för bemötandeplaner och
planer för att förebygga hot och våld.
Struktur och innehåll i den så kallade
brukarpärmen i syfte att ha samma
struktur och upplägg för att underlätta för
anställda och vikarier.

Brukarundersökningar
Inga brukarundersökningar har genomförts under
året. Den nationella brukarundersökningen för
funktionsnedsättning (SKL) genomfördes senast
2017 liksom brukarundersökning inom
boendestöd SoL.
Öppna jämförelser – enhetsundersökning LSS
Socialstyrelsens nationella enhetsundersökning
för bostad med särskild service LSS har
genomförts i verksamheten.

SAMVERKAN
Intern samverkan
Eftersom myndighetsutövningen för personer med
funktionsnedsättning är organiserad inom Vård &
Omsorg medan ansvar för verkställighet av
insatser för målgruppen är inom Social &
Arbetsmarknad krävs ett tätt samarbete mellan
handläggare och enhetschefer. För att säkerställa
detta sker möten varannan vecka.

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 men fortfarande högt.

Extern samverkan
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AVVIKELSER
Verksamheterna har kontinuerligt tagit emot
klagomål men har inte sett något som tyder på
brister i verksamhetens kvalitet. Ett klagomål har
diarieförts. Inga lex sarah-rapporter i
verksamheten under året.
RISKANALYSER
Genom riskanalyser har verksamheten identifierat
att det finns risker med att myndighetsutövning
och verkställighet befinner sig i två olika
nämnder. För att överbrygga riskerna sker tätt
samarbete genom möten varannan vecka mellan
myndighet och verkställighet.
Verksamheten har även identifierat risker med att
riktlinjerna för boendestöd är breda och på så sätt
svårtolkade vilket skapar gränsdragningsproblem
mellan hemvård och boendestöd i vissa fall. Detta
överbryggas genom dialog mellan
verksamheterna.
Att funktionshinderområdet är delat på två
nämnder försvårar möjligheten till genomförande
av viss kvalitetsuppföljning och jämförelser av
kvalitetsindikatorer med andra kommuner. Till
viss del överbryggas detta genom samverkan
mellan verksamheterna.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSUTVECKLING
Under året har det varit mycket svårt att tillsätta
vikarier i verksamheten. Under året har följande
kompetensutveckling genomförts:






Psykiatriveckan i Falköping
Drogförebyggarna
Ytterligare personal har blivit utbildade i
ESL – Ett självständigt liv, en metod
rekommenderad i nationella riktlinjer.
Samtlig personal har erbjudits
handledning under året med undantag för
vissa av grupperna under hösten.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019


Granska genomförandeplaner och arbeta
med utveckling av den sociala
dokumentationen.
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Översyn av processen särskilt boende
LSS och särskilt boende SoL

Orsaken till kontakt med personliga ombud
varierar. Samma person kan ha flera anledningar.

PERSONLIGA 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.
Återredovisning av verksamheten sker till
Länsstyrelsen Västra Götaland.

De största orsakerna är de samma som tidigare år.
Personliga ombud en ökning av personer med
oklar eller annan könsidentitet sedan året innan.

Sammanlagt har 119 personer haft stöd av
personligt ombud under 2018. De flesta som har
ett personligt ombud är i åldersgruppen 30-49 år,
därefter kommer ålderskategorin 18-29 år. 27 av
dessa har helt eller delvis hemmaboende barn (34
2017). Könsfördelningen mellan män och kvinnor
följer mönstret från tidigare år att något fler
kvinnor än män har insatsen.

Identifierade systembrister under året
De systembrister hos myndigheterna som
personliga ombud upptäcker i sitt arbete
rapporterats till styrgruppen för personliga
ombud. Personligt ombud har också i samband
med flera olika ärenden 2018 tagit kontakt med
ansvarig chef för den verksamhet det gäller för att
belysa systembristen och för att få hjälp att reda ut
det i det enskilda fallet med klienten.
Under året har personliga ombud sett följande
systembrister hos de olika samhällsaktörerna:
Tillgänglighet:
 Telefontiderna fungerar inte, kö eller
ingen som svarar och är ofta förlagda på
morgonen då flera klienter inte startat sin
dag.
 Det är svårt 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.
 Kontinuiteten i kontakten med
myndigheter och sjukvård är ibland låg,
då det råder stor rörlighet och svårigheter
att tillsätta vissa tjänster.
Samverkan:
 Har många olika kontakter och blir bollad
i mellan de olika aktörerna.

Under 2018 har 45 nya personer fått stöd av
personligt ombud vilket är 17 fler än året innan
(2017) 35 personer har avslutat stödet vilket är
samma nivå som året innan.
Vid behov av prioriteringar har personligt ombud
en beslutad prioriteringsordning där personer med
svår psykisk funktionsnedsättning som inte har
etablerade professionella kontakter prioriteras.
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Bemötande:
 Bristande förståelse för klientens
funktionsnedsättning
 språkförbistringar
 oklarheter i vem som kan ge stöd ex
specialistpsykiatrin/vårdcentralen/
kommun eller AF/FK
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Samtliga har genomgått grundutbildning för
personliga ombud.
Under året har samtlig personal gått
seminarieutbildning droger, deltagit i PO
konferens, varit på Åsa Kadowaki ”Hjälpa
stjälpa”, Deltagit i informationsmöte om fonder,
HBTQ utbildning samt utbildningen unga män
maskulinitet och våld.
Personalen har deltagit i processhandledning med
övriga ombud i Skaraborg en gång i månaden
under året.
UTECKLINGSOMRÅDEN 2019
 Att systembrister som upptäcks av
personliga ombud tas upp i lokala
trepartsgruppen.
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Regelbunden samverkan har skett med Utväg
Skaraborg.

VÅLD I NÄRA
RELATIONER

Intern samverkan
För att säkerställa och följa upp intern samverkan
träffas representanter från Familjerätt, Barn- och
ungdomsenheten, Ekonomienheten,
Vuxenenheten och Källan regelbundet, dock har
det pga sjukfrånvaro enbart skett under hösten
2018, vid tre tillfällen. Fokus har varit att ställa
frågan om våld samt hur vi kan mäta förekomsten
av våld i pågående ärenden.

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.

EGENKONTROLLER
Internkontroll avseende rutin för skyddade
personuppgifter visade att rutinen efterföljts i
13/16 ärenden. Detta kommer fortsatt vara ett
internkontrollområde 2019.

Förvaltningen ansvarar även för stöd till personer
som utövar våld för Lidköping, Götene, Grästorp,
Vara och Essungas kommuninvånare.
PROCESSER OCH RUTINER

Egenkontroll av 18 vuxenärenden för att se i
vilken utsträckning det finns en dokumenterad
bedömning och/eller ett dokumenterat samtal
kring skydd och säkerhet. Resultat visade att det
fanns i 17/18. I den där det saknades bedömning
var personen inte nåbar.

Förvaltningen arbetar för att nå de krav som finns
i föreskrifterna 2014:4 avseende Våld i nära
relation.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har sedan
2016 en upprättad handlingsplan mot våld i nära
relation som gäller till 2019. I handlingsplanen
finns mål för socialtjänstens arbete mot våld i nära
relationer.

PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Förvaltningen har en metodutvecklare anställd
som ansvarar för grundutbildning när det gäller
våld i nära relationer. Under 2017 erbjöds alla
anställda inom myndighetsutövning och
tillhörande öppenvård i förvaltningen grundkurs i
Våld i nära relation. Detta arbete har fortsatt under
2018 för nyanställda.

SAMVERKAN
Extern samverkan
Förvaltningen har identifierat vilken extern
samverkan som behövs för att säkerställa
verksamhetens kvalitet.
Metodutvecklare bjuder regelbundet in lokala
representanter från polis, sjukvård, tandvård,
kyrka, elevhälsan, kvinnojouren Linnean,
Brottsofferjouren till samverkan. Vid denna
samverkan medverkar även Folkhälsoplanerare
och Utvecklingsledare för Sociala frågor från
Kommunstyrelsens verksamheter. Detta har skett
fyra ggr under året. Fokus för samverkan har varit
kunskapshöjning om våld i nära relationer, att
upprätta samverkan samt planering av
temaveckan: En vecka fri från våld.

Förvaltningen har erhållit utvecklingsmedel från
Socialstyrelsen vilket möjliggjort
utbildningssatsningar. Under 2018 har
fördjupningsutbildning i ämnet våld i nära
relationer erbjudits inom förvaltningen.
Utbildningarna har hållits av Josefine Grände (vid
två tillfällen under året) och Arvin Utbildning.
Utbildningarna har främst varit riktade till
personal inom förvaltningen som arbetar med
myndighetsutövning samt öppenvården för barn,
familjer och vuxna.

Uppföljning har skett av avtalet med kvinnojouren
Linnean.

Vidare har ett arbete med ”En vecka fri från våld”,
en nationell uppmärksamhetsvecka för arbetet mot
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våld gått vidare efter start under 2017. Detta
arbete sker under v 49. En föreläsning om
destruktiv maskulinitet och våldsförebyggande
arbete erbjöds skolpersonal, poliser, personal vid
förvaltningen samt politiker och andra
nyckelpersoner. En kvällsföreläsning med
paneldebatt om unga män, våld och maskulinitet
hölls också, riktad till allmänheten.

ÖPPNA JÄMFÖRELSER VÅLD I NÄRA
RELATIONER
Inom våld i nära relationer jämförs
kvalitetsindikatorer inom områdena

AVVIKELSER
Sammanställning av lex sarah-rapporter (1 st)
under året visar på behov av att utveckla
samverkan och förtroende vid
anmälningssituationer då barn bevittnat våld. Ett
klagomål har också inkommit från ett skyddat
boende då det dröjt innan en person fått tillgång
till id-handlingar. Klagomålet har resulterat i att
verksamheten skapat en rutin för detta.



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 där extern samverkan brister vilket vi
sedan mättillfället har återupptagit. Även området
Kunskapsbaserad verksamhet har bristande
resultat på grund av avsaknad av systematisk
uppföljning.

INTERN STATISTIK
Anmälningar till Social & Arbetsmarknad
gällande våld i nära relationer och barn har under
året uppkommit till totalt 182 st, gällande 132
barn.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019
 Formalisera extern samverkan genom ett
samverkansavtal
 Upparbetning och implementering av
process Hedersrelaterat våld
 Utforska möjligheten till att forma ett
”Våldsteam”, göra studiebesök.
 Arbeta med systematisk uppföljning i
våldsärenden.

Av dessa anmälningar har 29 barn fått insatsen
familjebehandling, 22 %. Ytterligare 29
anmälningar har i skrivande stund inte
färdigställts då de inkommit sent under 2018.
Antalet ansökningar om bistånd kopplat till våld i
nära relationer, vuxen, har under året varit 23 st,
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. Sju
anmälningar om utsatthet har också inkommit
under året.
Från och med augusti månad har socialsekreterare
vuxen mätt antal ärenden där någon form av
rådgivning och service utförts med som inte lett
till en konkret ansökan, och dessa har varit totalt
80 st under en fyramånadersperiod.
Personer som bär ansvar för våld i nära relationer
som haft stödsamtal via Rådgivningscentrum,
bistånd är: 4 st. Genom öppenvård, råd- och stöd:
10 st. Våldsutsatta personer som haft stödsamtal
via Rådgivningscentrum, bistånd är: 10 st
Genom öppenvård, råd- och stöd: 24 st.
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förebygga risksituationer mellan barn och
föräldrar. Sedan 2017 är verksamheten också med
i ett forskningsprojekt som handlar om att sprida
föräldrastödsprogrammen Komet och ABC i
Sverige (Nationella implementeringsprojektet).
Projektet går i korthet ut på att undersöka hur man
kan vidmakthålla och stärka kvalitén i
programmen.

ÖPPENVÅRD BARN
OCH UNGA
Inom Social & Arbetsmarknad är
öppenvårdsinsatser för barn och unga främst
organiserat inom Resursenheten. Personstöd
ungdom (tidigare VOSA-VIP) är organiserat
under Boendeenhet 2.

Projektet intensiv familjebehandling har pågått
under året. Projektet har bedrivits med befintliga
resurser. Utvärderingen visar på flera goda
resultat och kommer försätta nästa år i samma
anda.

PROCESSER OCH RUTINER
Det finns processbeskrivningar och rutiner för att
säkra kvalitén i öppenvårdsinsatser för barn och
unga.

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.

SAMVERKAN
Intern samverkan
Öppenvården är en viktig och aktiv del i att den
interna samverkan för att förhindra och förkorta
placeringar och arbetat fortsatt i den så kallade
PRIO-gruppen. I gruppen följs ärenden genom tätt
samarbete och uppföljning och väljs ut utifrån en
riskbedömning.

TIDIGA INSATSER
Familjecentral
Familjecentralen har under året haft flera
gruppverksamheter bland annat två grupper med
Unga föräldrar. Föräldrarådgivaren deltar också
regelbundet i föräldragrupper på samtliga BVCmottagningar. Familjecentralen har under året haft
ett jämnt inflöde av föräldrar som önskar råd och
informationssamtal. De flesta föräldrar kommer
från Margretelundsområdet.

Extern samverkan
Se under fältverksamhet och familjecentral för
exempel på extern samverkan under året.
KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET
När det gäller tillgång till forskningsbaserade
metoder används det i förvaltningens
familjebehandlingsarbete många olika metoder
och flera av dem är utvärderade genom forskning
med goda resultat som exempelvis:








Inom ramen för TSI har projekt Föräldrahälsa
startat, ett samarbete mellan Guldvingens
vårdcentral, Barn&Skola med syfte att föräldrar
skall få en bättre fysisk och psykisk hälsa samt vid
behov skall få vägledning och råd i frågor som rör
föräldraskapet.

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

Fältverksamheten
Fältverksamheten verkar på struktur, grupp och
individnivå med stöd till ungdomar 13-20 år.
Under året har fältverksamheten minskat och är
sedan sommaren 2,5 tjänster.

Under året har verksamheten deltagit i två projekt
kopplade till forskning vid Karolinska institutet:
Föräldrastödsprogrammet Tryggare barn som
riktar sig till föräldrar inom socialtjänsten med
orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.
Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap där
fokus ligger på att stärka relationen och att

På strukturell nivå har Fältverksamheten inom
ramen för samverkansavtalet mellan polis och
kommun deltagit i föräldramöte som genomförts
under april och oktober månad med ca 200
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besökare. Syftet var att informera om läget för
ungdomar i kommunen.
Fältverksamheten har också varit aktiv i
samverkan för att öka trygghet i och kring
området vilket utmynnat i en arbetsgrupp som ska
arbeta vidare under 2019. Fältverksamheten har
också varit delaktiga i att identifiera hur processen
ska se ut vid orosinformation kring radikalisering
och/eller extremism samt deltagit i en vecka fri
från våld.

Vanligast förekommande brottsrubriceringar är
ringa stöld, misshandel 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 12-21 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 26 individer
fått stöd varav 7 från Lidköping.

På gruppnivå har Fältverksamheten har erbjudit
sommarsysselsättning för ungdomar i riskzonen
samt haft en tjejgrupp i samverkan med
fritidsgården i Margretelund. Tillsammans med
både högstadiet och gymnasiet arbetat med
värdegrundsarbete.
På individnivå har Fältverksamheten följt 86
ungdomar särskilt med riktade uppföljningar (583
st.). 18 ungdomar har haft sammanlagt 95
stödsamtal, 34 ungdomar har deltagit i olika
gruppverksamheter och 4 ungdomar i Repulse. 10
ungdomar har haft samtalsdelen i Ungdomstjänst
hos Fältverksamheten. 4 ungdomar har haft
insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. 330
ungdomar har spontant besökt verksamheten
jämfört med 716 under 2017.

RESULTAT AV EGENKONTROLLER
Brukarundersökning Råd & Info
Under första halvåret 2018 har föräldrar som sökt
Råd & info vid Familjecentralen eller Källan
svarat på en enkät gällande nöjdhet med stödet.
Sammanlagt 33 personer svarade på
undersökningen.

Medlingsverksamheten
Lidköpings kommun är ansvarig för
Medlingsverksamheten för följande kommuner:
Vara, Skara, Grästorp, Götene, Essunga och
Lidköping. Målgruppen är gärningspersoner
mellan 12-21 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. Sedan i juni
2018 är medlingsverksamheten organiserad under
Fältverksamheten. Det har inkommit 24
medlingsärenden under 2018 (6 för Lidköping)
varav elva gärningspersoner är flickor och tretton
är pojkar. Endast en medling har genomförts.

Snittbetyget visar på en hög nöjdhet med stödet.
Av kommentarerna i undersökning återfinns
beröm från föräldrarna gällande tips och råd, att
någon lyssnar, snabb hjälp, att det är bra att prata
med någon utomstående och att de är trevlig
personal.
När det gäller kommentarer om vilken förändring
som stödet inneburit svarat de att de fått ett ökat
samspel mellan föräldrarna, nya sätt att se på sin
situation, ökad medvetenhet, att det blivit lugnare
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och bättre hemma och att de bemöter och
kommunicerar både barnen och sin partner bättre.

Från insatsens början till avslut har siffrorna i
belastning avseende CBCL sjunkit från 56,8 till
30,6. Omfattningen av problem vid start av insats
motsvarar de värden som skattas för barn inlagda
vid slutenvård på BUP.

Genomsnitt antal dagar i insats
Genomsnittet på antal dagar i insats har minskat
jämfört med förra året.

Antal barn och ungdomar med bistånd i form av
familjebehandling och särskild kvalificerad
kontaktperson: 2018: 163 2017: 145

YSR redovisar barn från 11 års ålders egna
beskrivning av sitt mående. I 16 ärenden har dessa
skattningar genomförts under året vid uppstart och
avslut. Från insatsens början till avslut har
siffrorna i belastning avseende YSR sjunkit från
60,4 till 45,6.

Antal avslut: 2018: 85 2017: 79
Måluppfyllelse i insats
Drygt 70 procent av samtliga uppdrag fullföljs,
dvs där samtliga eller nästan samtliga mål som
socialsekreteraren satt upp uppfylls.

SCL-90 är föräldrars upplevda mående senaste
veckan, t ex somatisering, ångest, nedstämdhet,
tvång, fobi, psykotiska symptom.
Dessa skattningar har genomförts i 17 ärenden
under året och visar på en minskning i skattade
problem från 0,85 till 0,58.

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.

AVVIKELSER
Inga avvikelser har rapporterats under året.
PERSONAL- OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Personalsituationen inom öppenvården har varit
stabil under året.
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Samtlig personal har deltagit i utbildningar
gällande våld i nära relationer. Två personal har
under året har utbildats i metoden Tryggare barn.
Tryggare barn är en insats som ges till föräldrar
där orosanmälan gjorts gällande misstanke om
våld eller annan kränkning mot barn. Även
barnsamtal erbjuds i modellen.
Flera av familjebehandlarna har under året gått
kortare utbildning kring trauma och fått redskap
för hur de inom ramen för
familjebehandlingsarbetet skall kunna möta barn
och deras upplevelser genom så kallade
trygghetsberättelser.
UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019
 Fortsätta utveckla öppenvårdsarbetet för
att förhindra och förkorta placeringar,
bland annat genom ökat samarbete mellan
Källan, Fält, Personstöd,
Rådgivningscentrum och socialsekreterare
samt genom mer intensivt arbete.
 Fortsätta utveckla det lättillgängliga
stödet så att fler får ta del av det stöd som
erbjuds, bland annat genom
internetbaserad föräldrakurs. Att
prioritera det uppsökande och
relationsskapande arbetet bland
ungdomar( Fält).
 Ökad delaktighet och brukarinflytande
bland annat genom att intervjua ungdomar
i fältverksamheten.
 Fortsätta mäta resultat av insatser och
utveckla arbetet efter resultaten.
 Fortsätta arbetet med att i samarbete med
kommunernas medlare få till stånd fler
medlingar.
 Uppdatera informationsmaterial och
informationsvägar om medling och
brottsofferstöd.
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Brukarundersökningar genomförs regelbundet i
nästan alla verksamheter. I flera fall har förslag på
förbättringar i brukarundersökningar lett till
konkreta förbättringsåtgärder i verksamheten.
Under året har nya former för brukarundersökning
testats inom sysselsättning SOL där en
brukarrepresentant utbildad av
brukarorganisationen NSPHiG (Nationell
samverkan psykisk hälsa) använts som
frågeassistent i undersökningen med goda resultat.
En mer brukardriven verksamhet är något vi även
fortsatt ska prioritera att verka för.

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
Landsting tagit fram för God vård och omsorg i
socialtjänsten:


Självbestämmande och integritet



Helhetssyn och samordning



Tillgänglig verksamhet



Trygghet och säkerhet



Kunskapsbaserad verksamhet



Effektiv verksamhet

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.
Resultat i öppna jämförelser visar att
förvaltningen i hög grad har de överenskommelser
om samverkan som krävs med andra myndigheter
för att säkerställa god samordnad vård.

SJÄLVBESTÄMMANDE OCH INTEGRITET
När det gäller kvalitetsområdet självbestämmande
och integritet är det den enskildes möjlighet till
delaktighet och inflytande i verksamheten som
ska värderas.

När det gäller samverkan i individärenden ökar
samordning genom individuella samordnade
planer mellan kommun och landsting (SIP) totalt
under året även om neddragningen av tjänst på
nätverksledare inom förvaltningen har minskat
kapaciteten sedan hösten.

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.

Förvaltningen har särskilda utmaningar i och med
ett delat funktionshinderområde. Vi ser att det
krävs extra samverkan för att säkerställa kvalitén i
verksamheten och har börjat identifiera de
processer som behöver prioriteras för kartläggning
och tydliggörande för att minska risk för
kvalitetsbrister för den enskilde.

Förra årets internkontroll visade på särskilda
utmaningar när det gäller barns delaktighet.
Utmaningarna bedöms kvarstå men internkontroll
under året visar att grunden finns på plats i
förvaltningen när det gäller goda rutiner för att
låta barn komma till tals inför beslut. Det fortsatta
utvecklingsområdet handlar om barnets
förutsättningar till delaktighet och på vilket sätt
återkoppling av beslut sker till barnet.

TILLGÄNGLIG VERKSAMHET
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
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begriplig och anpassad efter olika gruppers och
individers behov. Kommunikationen mellan den
enskilde och professionen ska präglas av
ömsesidighet och dialog.

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.

Under de senaste åren har förvaltningen stärkt
tillgängligheten genom exempelvis införande av
mottagningsfunktioner, kontaktcenter, socialjour,
utökad fältverksamhet samt insatser utan
biståndsbeslut vilket ökar tillgänglighet för
personer som vill komma i kontakt med
verksamheten. Under året har satsningen på Fält
samt insatser utan biståndsbeslut dragits ner till
följd av förvaltningens ekonomiska läge vilket
påverkar tillgängligheten till tidiga insatser.

Egenkontroller av rättssäkerhet visar stabilt gott
resultat i de flesta verksamheter generellt men
inkomna tillsynsresultat, avvikelserapporter och
klagomål visar att brister förekommer i enskilda
ärenden eller verksamheter.

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 och budget- och
skuldrådgivning ökat något medan
utredningstiderna inom barn- och ungdom och
missbruk har minskat. I jämförande mätningar
ligger Lidköping lägre än snittet för riket gällande
både väntetider och utredningstider men sällan
bland de kommunerna med bäst värde. I de
brukarundersökningar som genomförts visar dock
resultaten på god upplevelse av tillgänglighet.

En trygg och säker vård kräver ett medvetet arbete
med riskanalyser, fungerande rutiner för
avvikelserapporteringar och omhändertagande av
klagomål och synpunkter på verksamheten.
Resultatet av årets arbete visar fortsatt förbättrat
resultat när det gäller att ta emot och rapportera
klagomål och avvikelser i verksamheten. Det
förbättringsbehov som vi såg förra året när det
gäller att besvara klagomålen har förbättrats
liksom behovet av att kategorisera klagomålen.
Det sistnämnda har omhändertagits i slutet på året
och kommer förbättra möjligheter till
sammanställning och analys under nästa år.

I en framtida socialtjänst kommer våra
möjligheter att möta den enskilde med en attraktiv
webbplats och digitala lösningar vara viktiga för
hur tillgängliga vi upplevs. Under året har eansökan ekonomiskt bistånd införts.
Målsättningen var inför året att 80 % av
ansökningarna skulle ske via e-tjänsten i
december. Detta mål uppnåddes inte.
Användarnas synpunkter kommer ligga till grund
för fortsatt införande.

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.

När det gäller att mötet med den enskilde ska
präglas av ömsesidighet och dialog har
förvaltningen mycket goda resultat när det gäller
bemötande i de brukarundersökningar som har
genomförts. Detta är extra viktigt i en verksamhet
där relationsskapande är viktig som grund för att
möjliggöra goda resultat av insatserna.

Det som har saknats sedan tidigare är möjligheten
att utvärdera resultat av insatser genom
individbaserad systematisk uppföljning. Ett
utvecklingsområde som vi delar med de flesta av
Sveriges kommuner. Ett flerårigt
utvecklingsarbete inom missbruk- och
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beroendevård och inom öppenvården barn och
unga har under året gjort det möjligt att ta ut
resultat på gruppnivå för dessa verksamheter.
Vi bedömer att systematisk uppföljning inom fler
områden kommer att vara möjlig de närmaste åren
men kommer på sikt kräva bättre förutsättningar i
våra verksamhetssystem.
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 effekter.
Under året har vi tagit ytterligare steg mot
förbättring av förvaltningens interna styrning och
kontroll av både verksamhet, ekonomi och
personal. Resultatet av revisorernas
enkätgranskning ligger också till grund för beslut
om fortsatta åtgärder, bland annat inom
förtydligande av roller och ansvar.
Flera genomlysningar av kostnadsbilden har gjorts
som tidigare visat att nämnden har jämförelsevis
låga kostnader. Siffrorna för 2018 är ännu inte
redovisade men det finns inte anledning att tro att
kostnadsbilden ser annorlunda ut för året.
Nämndens arbete med att ta fram ett så kallat
program i syfte att tydliggöra sin politiskt
gemensamma viljeinriktning för verksamheten
och lyfta fram prioriterade utvecklingsområden
har fortgått under året, men medvetet fördröjts.
Anledningen är att även detta år har präglats av
stora omställningsarbeten och fokus på
förvaltningens ekonomiska situation samt att
nämndens nya ledamöter ska kunna inkluderas i
arbetet.

51

