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Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun  

Viktiga händelser och resultat 

I Strategisk plan och budget 2019-2021 aviserade nämnden ett underskott för 2019 på -20 mnkr. Detta 
resulterade i en ramförstärkning på 10 mnkr. Nämnden vidtog flera åtgärder för att minska underskottet samt 
antog en treårig handlingsplan för omställning inom enheterna Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknad 
motsvarande 6,3 mnkr. Trots detta redovisar nämnden ett underskott på -32,6 mnkr för 2019. Underskottet består 
främst av externa HVB placeringar och familjehemsplaceringar inom barn och unga med -24,4 mnkr, kostnader 
för försörjningsstöd med -4,5 mnkr samt kvarvarande underskott för planerat omställningsarbete med -4 mnkr. 
Nämnden har även ökade personalkostnader inom barn och unga som ger ett underskott med -3,1 mnkr. 
Kostnadsanalyser i jämförelser med andra kommuner har tidigare visat att verksamheten är kostnadseffektiv och 
har haft en lägre kostnad än statistiskt förväntat (2018). Motsvarande siffror för 2019 är inte klara. 

Förvaltningen har sett ökade volymer inom samtliga verksamheter, utom inom integrationsområdet där ytterligare 
ett boende har stängts under året. De största förändringarna har varit inom området för barn och unga där en 
markant ökning av orosanmälningar och behovet av kvalificerade insatser har blivit särskilt kostnadsdrivande. Det 
har föranlett utredning och djupare analys för att möta kommande behov på bästa sätt. Kartläggning av 
socialstyrelsen visar att ökningen av anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa också är en 
nationell trend. 

Det finns flera orsaker som påverkar volymerna inom ekonomiskt bistånd bl a att fler individer får avslag på 
aktivitetsersättning, har förbrukat sitt aktivitetsstöd samt skrivs ut från arbetsförmedlingen. Enheten har också sett 
en ökning bland nyanlända som avslutar sin etablering. 

Verksamheten har under året arbetat med uppdraget att automatisera processen månadsansökan för ekonomiskt 
bistånd. Införandet har inneburit ett omfattande merarbete men förväntas frigöra viktiga resurser i verksamheten 
framöver. Lidköpings kommun har inte tidigare automatiserat någon process genom en s.k. digital medarbetare 
(RPA). Det innebär också ett lärande genom att vi är först i V6 kommunerna med införande och därmed en 
förvaltning i framkant. 

För att öka tillgängligheten öppnande socialpsykiatrin ett nytt boende under 2019, Karpen. I samband med det har 
verksamheterna också tagit hem fyra externt placerade brukare. 

Andel ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats är 81 %, motsvarande siffra för 
vuxna är 85 %. I jämförelse med andra är detta en mycket hög måluppfyllelse. 

Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med frivilligorganisationer som stöttar personer med 
missbruksproblematik. 

Nämnden har tagit ett utökat ansvar gällande tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel för kommunerna 
i Skaraborg. 

Nytt avtal med AB Bostäder har tecknats i syfte att motverka hemlöshet och arbeta vräkningsförebyggande. 
Antalet andrahandskontrakt har minskat, bostadssituationen är dock fortfarande svår för socialt utsatta grupper. 

Förvaltningen har under drygt två års tid på ett strukturerat sätt anpassat, effektiviserat och utvecklat 
verksamheten, bl.a. finns en tydlig strategi för utveckling av verksamheten genom införandet av digital 
medarbetare och för att skapa mer inflytande för brukarna genom tjänstedesign. Dessutom pågår ständigt ett 
systematiskt kvalitetsarbete med strukturerade modeller för uppföljning. Arbetsmiljön för personal och chefer har 
emellanåt varit mycket ansträngd och bör vägas in i förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent 
personal. 

Nämnden har under året antagit ett tvärpolitiskt styrdokument, Program för Social & Arbetsmarknad ”Vi vill göra 
skillnad", som uttrycker den mer långsiktiga politiska viljeinriktningen för ansvarsområdet. Parallellt pågår ett 
värdegrundsarbete som präglas av förhållningssätten innovativt, medskapande och tillitsbaserat, ”tillsammans gör 
vi skillnad”. 
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Uppdrag & Verksamhet 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare och 
för personer som tillfälligt vistas i kommunen. Ansvaret gäller för sådant som inte åligger annan huvudman. 
Förvaltningen har dock det yttersta ansvaret i avvaktan på att annan huvudman tar sitt ansvar. 

Nämnden är vidare kommunens arbetslöshetsnämnd samt organ för konsumentfrågor, familjerådgivning och för 
mottagande och stöd till nyanlända och ensamkommande barn och för tillstånd och tillsynsfrågor avseende 
alkoholutskänkning, läkemedels- och tobaksförsäljning. 

Stora delar av verksamheten är lagreglerad. Myndighetsutövningen i form av utredning och beslut om bistånd, 
insatser eller tvångsingripande berör alla åldrar, barn och ungdomar och deras föräldrar och andra vuxna med 
sådana behov. 

Ansvaret omfattar även råd och stöd samt genomförande och uppföljning av beslutade insatser varav många 
också sker inom verksamheten. 

Några exempel är olika typer av arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet för vissa personer med 
funktionsvariationer, ekonomiskt bistånd, särskilt boende (SoL, LSS) och boendestöd till personer i ordinärt 
boende inom socialpsykiatrin. Familjerättsfrågor såsom kring vårdnad, boende och umgänge, stöd inom 
beroendeproblematiken, placeringar på hem för vård eller boende (HVB) eller i familjehem, föräldrastödsinsatser 
och stöd till skuldsatta, brottsoffer och personer utsatta för våld i nära relationer eller kring hedersproblematik är 
andra exempel. 

I uppdraget ingår också att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, att arbeta uppsökande 
och förebyggande och att medverka i samhällsplaneringen. 

Sammanvägda indikatorer 
 

Bedömning om målvärdet för respektive indikator kommer uppnås under året visas på följande vis:  

 = målvärdet är helt uppfyllt. 

 = målvärdet är delvis uppfyllt. 

 = målvärdet är inte alls uppfyllt. 

 

Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator: 

         utfallet är bättre i jämförelse med de senaste 3-5 åren. 

         utfallet är likvärdigt med de senaste 3-5 åren. 

         utfallet är sämre i jämförelse med de senaste 3-5 åren. 

Ingångsvärde för de flesta indikatorer är från 2014 om ej annat anges. 

 
SAMMANVÄGDA INDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

SAN SI Andel 
ungdomar (13-20) som 
ej återaktualiserats 
inom 1 år 

70 81 80 
  

Kommentar:  
Indikatorn baseras på statistik för första halvåret 2019 (Kolada U33400). Resultatet för Lidköping är bättre än snittet för riket (77%) och 
likvärdigt med snittet för jämförbara kommuner (83 %). Uppföljning av måttet på helår visar på liknande resultat (82 %) som för första halvåret. 
Det är fler pojkar än flickor som återkommer. Kolada: U33400 

SAN SI Andel vuxna 
(21+) med 
missbruksproblem 
som ej 
återaktualiserats inom 
1 år 

68 85 80 
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Kommentar:  
Indikatorn baseras på statistik för första halvåret 2019. Resultatet för Lidköping är bättre än snittet för både riket och liknande kommuner som 
båda har ett snitt på 72%. Trenden är dock att fler återkommer och uppföljning på helår bekräftar nedåtgående trend (82 %, december 2019). 
Det är ingen skillnad mellan könen när det gäller vilka som återkommer. Kolada U35409. 

SAN SI Kund/Brukar 
nöjdhet (0-10) 

69,0 89,0 85,0 
  

Kommentar:  

Indexmätningar (skala 1-10) har till stor del har ersatts av andra mer ändamålsenliga kund/brukarmätningar i förvaltningen, detta i takt med att 
nationella brukarundersökningar har utvecklats som är anpassade för specifika verksamheter och medger jämförelser med andra kommuner. 

Av de undersökningar som genomförts under året är det endast Budget- och skuldrådgivningen som fortsatt har indexmätning. resultatet 
bygger därför enbart på detta och kan därför inte sägas vara representativt för hela förvaltningen eller för jämförelser. Indikatorn utgår och 
ersättas av andra kund/brukarmätningar i det nya styrkortet. 

SAN SI 
Nettokostnadsavvikels
e individ- och 
familjeomsorg, % 

3,0  0,0 
  

Kommentar:  
Det senaste utfallet (för 2018) är -2,6 och visar att individ- och familjeomsorgen i Lidköping även fortsatt ett lägre kostnadsläge än statistiskt 
förväntat och att kostnadsläget är lägre för 2018 än för 2017 som var -0,9. Utfall för 2019 publiceras först under hösten 2020. 

Övergripande uppdrag till nämnderna 

Kommentar: 

Den överenskommelse som tecknades mellan Lidköpings kommun och Arbetsförmedlingen har efter de stora 
omstruktureringarna inom Arbetsförmedlingen varit svår att fullfölja. 

Det råder fortsatt brist på bostäder i Lidköping även om situationen inte längre är lika problematisk som tidigare 
år. 

En handlingsplan med strategiska val för att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, har 
medverkat till att förvaltningens personalförsörjning bedöms som fortsatt god. Inga betydande pensionsavgångar 
inom de närmaste åren. 

Möjligen kan förvaltningens fleråriga ekonomiska återhållsamhet på sikt påverka arbetsplatsens attraktivitet. 
Förvaltningen deltar i EU-projekt för breddad rekrytering, ökad mångfald och inkludering utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv. 

Förvaltningen har under året tagit initiativ till och haft kontinuerliga samarbetsmöten både på politiker- och 
tjänstemannanivå, för att stärka arbetet i kommunen med helhetssyn och samordning. Som exempel kan nämnas 
presidieträffar med barn- och skola och utbildningsnämnd. Förvaltning har tillsammans med KSV träffats 
regelbundet och samarbetat kring flera utvecklingsfrågor som berör kommun i stort, bland annat kring integration, 
ANDT och trygghetsfrågor. 

Uppdrag till nämnden 

UTSLAGNING FRÅN ARBETSMARKNADEN SKA FÖRHINDRAS GENOM TIDIGA INSATSER 
Kommentar: 

Förvaltningen arbetar med flera utvecklingsarbeten där ett handlar om att digitalisera och göra processen 
effektivare för den enskilde. Ekonomienheten har under året arbetat med uppdraget att automatisera processen 
månadsansökan ekonomiskt bistånd. Det ska ske genom implementering av RPA. Införande av RPA förväntas 
frigöra viktiga resurser i verksamheten. Lidköpings kommun har inte tidigare automatiserat någon process med 
stöd av RPA och är först i V6 kommunerna med införande. Det innebär att införandet också är ett lärande och att 
vi är en förvaltning i framkant. 

 
ÖKA MÖJLIGHETEN FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER ELLER LÅNGTIDSARBETSLÖSA ATT 
KOMMA I ARBETE 
Kommentar: 

Inom daglig verksamhet har 23 brukare en individuell placering inom näringslivet eller kommunen. Totalt har 
arbetsmarknadsenheten under 2019 avslutat 121 deltagare, av dessa var 77 från Ung Arena. Andel som 
avslutats till arbete har för AME totalt varit 21 % medan Ung Arena hade 26 %. Andel som avslutats till studier har 
för AME totalt varit 9% medan för Ung Arena var siffran 13%. 

Resultatet är en något sämre än tidigare år, orsaken är den att individer verksamheten arbetare med står längre 
från arbetsmarknaden. 
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FÖREBYGGA OCH MINSKA NEGATIVA KONSEKVENSER AV ALKOHOL- OCH DROGMISSBRUK 
Kommentar: 

Förvaltningen har utarbetat en förenklad utredningsmodell för ungdomar med missbruksproblematik som gör att 
utredningen görs snabbare och insatser kan sättas in direkt. Ett samarbete har inletts med polisen kring 
ungdomar som är i riskzonen. 

 
ÖKA SAMVERKAN MED OLIKA MYNDIGHETER OCH MELLAN FÖRVALTNINGAR 
Kommentar: 

Enligt Socialtjänstlagen har socialtjänsten ett särskilt ansvar att driva samverkan, både med andra myndigheter, 
kommunala verksamhet och organisationer på såväl strukturell som individnivå för att uppnå god kvalitet i 
insatserna för den enskilde. 

Exempel där nämnden ingår i samverkan: 

- Vårdsamverkan för barn och ungdomar och för personer med psykisk ohälsa och med missbruksproblematik 

- Samordningsförbundet Västra Skaraborg där särskilda satsningar genomförs för personer som står långt från 
arbetsmarknaden, exempelvis metodstöd inom Level Upgrade 

- Kommungemensamma verksamheter på skaraborgsnivå såsom socialjour, Barnahus och Utväg 

- Utförande av verksamhet på uppdrag av flera närliggande kommuner såsom familjerådgivning, personligt 
ombud, familjerätt, brottsofferstöd och tillsyn avseende alkoholutskänkning, läkemedels- och tobaksförsäljning 

- Kommunsamverkan på flera områden inom västra Skaraborg (V6) 

- Ett påbörjat samarbete med frivilligorganisationer som stöttar personer med missbruksproblematik 

- Ökat samarbete och samverkan med Vård & Omsorg kring systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom 
våra gemensamma processer för att ”Främja hälsa och tillgodose vård och sociala tjänster” 

 
Lidköping 2030 

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 
000 Lidköpingsbor. 

INDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

KF 
Befolkningsutveckling
, antal 

347  440 
  

Kommentar:  
Den 1 november 2019 bodde det 40 106 invånare i Lidköping vilket är en ökning med 227 personer jämfört med 31 december 2018 då det 
bodde 39 879 personer i kommunen. Målvärdet med en befolkningsökning på 440 personer under året uppnåddes inte. 

KF Medborgare som 
är nöjda med 
Lidköping som plats 
att leva och bo på, 
nöjd-region-index (0-
100) 

73 69 75 
  

Kommentar:  
Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 59. 

KF Medborgare som 
är nöjda med 
kommunens 
verksamheter (index 
0-100) 

65 63 68 
  

Kommentar:  

Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 53. 

KF Andel anvisade 
som bor kvar i 
kommunen efter 
avslutad 
etableringstid, % 

79 83 100 
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Kommentar:  
En högre andel av de nyanlända stannar kvar i Lidköping jämfört med tidigare år. Barnfamiljer stannar i högre grad kvar i kommunen jämfört 
med ensamstående. Mätningen gäller nyanlända som anvisades till kommunen 2017. 

Lidköping 2030 

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så 
man kan ta sig till och från utbildning och arbete. 

INDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

KF Arbetslöshet, % 7,2 5,1 6,0 
  

Kommentar:  
Arbetslösheten(16-64 år) var i november 2019 5,1 procent (öppet arbetslösa och sökande i program). Det är i nivå med utfallet för föregående 
år och bättre än målvärdet. 

 
Strategi: Kunden/Brukaren i fokus 

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum 
 
Nämndens bidrag till Flexibla tjänster med individen i centrum 
 

Beslut om att automatisera handläggning av ekonomiskt bistånd och införande av digital medarbetare (RPA) 

Framgångsrikt hemmaplansarbete för vuxna med missbruksproblematik ger fortsatt låga kostnader 

Ny behandlingsform för familjer där våld förekommer 

Implementering av arbetssättet Intensiv familjebehandling 

Hög grad av samverkan kring barn och unga med störst problematik 

Nytt särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning har öppnats, Karpen 

Utbildat personal i tjänstedesign 

Ingår i ESF-projektet DIVOS för att stärka den digitala kompetensen i verksamheten för att stärka brukarnas 
möjlighet att nyttja välfärdsteknik och minska det digitala utanförskapet 

 
Indikatorer 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

KF Medborgare som 
upplever det lätt att 
komma i kontakt 
med kommunens 
personal (index 0-
100)) 

7,0 6,6 7,5 
  

Kommentar:  
Indikatorn utgår från värden i Medborgarundersökningen. Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än 
resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 5,9. 

Inom Social & Arbetsmarknad ingår frågor om upplevd tillgänglighet i flera av de brukarundersökningar som förvaltningen genomfört under 
året. Brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen (myndighetsutövning) visar ett samlat resultat där 78 % tycker att det är lätt att 
komma i kontakt med verksamheten. Det är ett lägre resultat än snittet för samtliga deltagande kommuner som är 86 %. Resultatet påverkas 
framförallt av ett relativt lågt resultat inom Ekonomiskt bistånd där endast 66 % svarar att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten. 

Inom Budget- och skuldrådgivningen tycker 98 % av de tillfrågade att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten. Jämförande resultat 
med andra kommuner är inte möjligt. 
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KF eblomlådan, 
digitala 
välfärdstjänster och 
självservice 
(medelvärde 0-3) (iv 
2015) 

1,8 2,1 2,1 
  

Kommentar:  
Våren 2020 kommer självservicefunktionen att lansera e-bokning av familjerådgivare via "Mina sidor". Nationella initiativ och lösningar inom 
området kommer att öka. Dessa kommer dock inte att ge resultat på kort sikt utan får ses i ett längre perspektiv. Ett projekt för nationellt 
boknings- och bidragssystem är ett konkret exempel som Lidköpings kommun deltar i. 

KF Medborgare som 
upplever att de har 
delaktighet och 
inflytande (index 0-
100) 

51 47 53 
  

Kommentar:  
Indikatorn utgår från värden i Medborgarundersökningen. Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än 
resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 39. 

Inom Social & Arbetsmarknad ingår alltid frågor om delaktighet och inflytande vid brukarundersökningar. Under våren har brukarundersökning 
genomförts inom socialpsykiatrin (särskilt boende och boendestöd). Av de som svarat upplevde 87,5 % att de alltid kan påverka när de kan få 
hjälp av sina boendestödjare. 83 % tycker också att de får den hjälp de vill ha av boendestödjaren. När det gäller de större perspektivet och 
upplevd delaktighet i samhället svarar dock endast 18 % att de känner sig delaktiga i samhället i den omfattning som de vill medan 36 % 
svarar ibland och 46 % svarar nej. 

I brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen (myndighetsutövningen) svarar 84 % att socialsekreteraren efterfrågar deras 
synpunkter och 75 % att de kan påverka vilken hjälp de får av socialtjänsten. På första frågan har Lidköping ett likvärdigt resultat än snittet för 
andra kommuner (86%) och på den andra frågan ett högre resultat (70%). 

Resultat inom Budget- och skuldrådgivningen tycker 80 % att de kan påverka vilken hjälp de kan få och 90 % att budget- och skuldrådgivaren 
efterfrågar deras synpunkter på hur deras situation kan förändras. 

KF Medborgare som 
upplever bra 
bemötande av 
kommunens 
personal (index 0-
100) 

7,4 6,9 7,5 
  

Kommentar:  
Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökning men samma som undersökningen 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner 
som deltog 2019 var 6,4. 

Inom Social & Arbetsmarknad ingår alltid frågor om bemötande vid brukarundersökningar. Inom socialpsykiatrin (särskilt boende och 
boendestöd) upplever 79% att boendestödjaren bryr sig om dem. När det gäller frågan om boendestödjaren lyssnar till vad de säger svarar 
87,5 % alltid, 12,5% ibland och 0 % aldrig. 

Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (myndighetsutövning) visar att 85 % upplever ett gott bemötande av socialsekreteraren. 
Det är ett likvärdigt resultat med snittet för andra kommuner. 

Inom Budget- och skuldrådgivningen tycker 95 % att de får ett gott bemötande. 

KF 
Kundundersökning 
genomförd, % 

 100  
  

Kommentar:  
Inom Social & Arbetsmarknad genomförs regelbundet kund/brukarundersökningar inom nästan samtliga verksamheter med en intervall om ca 
vartannat år per verksamhet. 

KF eblomlådan, 
ledning, arbetssätt 
och metoder för 
digital utveckling 

1,8 1,9 1,9 
  

Kommentar:  
Ett digitaliseringsprogram antags av kommunfullmäktige 2019. Avsikten med digitaliseringsprogrammet är att skapa samling inom kommunens 
förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling och att 
skapa förutsättningar för användning av digital teknik för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. Tre 
strategiska utvecklingsområden är prioriterade: styrning och finansiering, informationssäkerhet och systemförvaltning. 

Förvaltningen har också beslutat att göra uppföljning med hjälp av SKL verktyg LIKA för socialtjänst, där vi tittar på förvaltningens digitala 
mognad och pekar ut utvecklingsområden för den digitala utvecklingen. Samverkan sker sedan på förvaltningsnivå, i V6-kommunerna och på 
Skaraborgsnivå. 

NÄMNDSINDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

SAN Andel barn i 
befolkningen som ingår i 
familjer med långvarigt 
ekonomiskt bistånd 

1,2  1,0 
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Kommentar:  
Resultatet är släpande och utfallet för 2018 kom v.48. Resultatet visar på fortsatt låg andel barn i Lidköping som lever i familjer med långvarigt 
försörjningsstöd (försörjningsstöd under 10-12 månader under året). 

SAN Antal genomförda 
SIP:ar (samordnad 
individuell plan), för barn 
och ungdomar 

24 44 35 
  

Kommentar:  
Totalt har SIP genomförts för minst 44 barn och ungdomar under 2019. Statistiken bygger på möten som nätverksledaren har samordnat. 
Utöver detta tillkommer alla de SIP för barn och ungdomar som handläggare ifrån Social & Arbetsmarknad blivit kallad till av andra 
samverkansaktörer. 

12 vuxen. 

SAN Antal genomförda 
SIP:ar (samordnad 
individuell plan), för 
vuxna. 

24 43 35 
  

Kommentar:  
Antalet följer samma nivå som förra året (42). Förvaltningen upplever bland annat en förbättrad samverkan gällande SIP med lokala 
vuxenpsykiatrin under året. 

SAN Antalet 
tvångsomhändertagande
n där huvudorsaken är 
missbruk 

10 6 9 
  

Kommentar:  
Totalt har sex personer varit tvångsomhändertagna på grund av missbruk under 2019. Två ungdomar och fyra vuxna. Det är en person mer än 
året innan. Bedömningen är att målvärdet är uppnått då det är lägre än målvärdet. 

SAN Placeringstider 
HVB Barn och unga, 
dygn/person 

139 236 125 
  

Kommentar:  
Placeringstiderna är fortsatt långt från det uppsatta målvärdet. Det är framförallt ett antal (9 st) helårsplaceringar som påverkar utfallet. 

SAN Placeringstider 
HVB Vuxna, 
dygn/person 

89 107 90 
  

Kommentar:  
Snittet vad gäller placeringar för vuxna är likvärdigt med tidigare år (108 dygn/person 2017) och (105 dygn/person 2018) men högre än 
målvärdet. 

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv 

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil 
Nämndens bidrag till Hållbar livsstil 

Reviderat samverkansavtal med AB Bostäder i syfte att motverka hemlöshet och arbeta vräkningsförebyggande 

 
INDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

KF Klimatpåverkan  1 2 
  

Kommentar:  
Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020 men vi har sett ett litet trendbrott. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte 
utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020. 

KF Miljöranking  52 18 20 
  

Kommentar:  
Lidköpings kommun hamnar på plats 18 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 23 i förra årets rankning. 

Länsplacering: 2 av 49 i Västra Götalands län. 

Placering i kommungrupp: 1 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner. 

KF Medborgare som 
känner sig trygga 
(index 0-100) 

68 60 68 
  

Kommentar:  
Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 
2019 var 57. 
 
Inom Social & Arbetsmarknad har vi under året mätt upplevd trygghet på grupp- och servicebostad LSS samt boendestöd inom 
socialpsykiatrin. 



  9 

Inom Servicebostäderna Västgötagatan, Iris och Hagagatan upplever 88 % att de känner sig trygga med all personal. Det är ett högre resultat 
än snittet för samtliga kommuner (74 %). När det gäller frågan om de är rädda för något hemma svarar 41 % svarar att de är rädda ibland och 
6 % att de alltid är rädda, 53 % svarar att de aldrig är rädda. Resultatet är sämre än snittet för samtliga kommuner där 29 % svarar att de är 
rädda ibland och 6 % att de alltid är rädda. Vid analys av kommentarerna från undersökningen framgår att brukarna framförallt känner sig 
otrygga av yttre orsaker. 82 % av de boende vet vart de ska vända sig om något är dåligt med stödet. Det är likvärdigt med resultatet för 
samtliga kommuner. 
 
Inom Gruppbostaden Lillängen upplever 4/5 svarande att de känner sig trygga med all personal och 5/6 svarande att de känner sig trygga 
hemma. 5/6 vet vem de ska vända sig till om något är dåligt med stödet. 
 
Inom socialpsykiatrins boendestöd upplevde 87,5 % att de alltid kände sig trygga med personalen. 

KF Antal personer 
per 1000 invånare 
vårdade i slutenvård 
pga skada (iv 2013) 

11,2  10,2 
  

Kommentar:  
Senaste värde är 9,9 (2018). De senaste åren har det skett en något förbättrad utveckling. 

KF Ohälsotal 20-29 
år  

19,0 19,9 19,0 
  

Kommentar:  
Senaste värde är från mars 2019. 

KF Antal individer 
utan bostad 

34  35 
  

Kommentar:  

Det gjordes ingen mätning av antal individer utan bostad under 2019. 

KF Sjukpenningtal, 
16-64 år (kvinnor) 

12,0 15,5 14,0 
  

Kommentar:  
De senaste åren har det varit en något försämrad trend. 

KF Sjukpenningtal, 
16-64 år (män) 

6,6 7,8 8,0 
  

Kommentar:  
De senaste åren har det varit en något försämrad trend. 

 
Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad 
Nämndens bidrag till Attraktiv utbildning & arbetsmarknad 

Av de som avslutades inom Ung Arena under 2019 gick 13 procent tillbaka till skolan för att avsluta sina studier. 

INDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

KF 
Ungdomsarbetslöshet
, % 

16,1 8,2 14,0 
  

Kommentar:  
Arbetslösheten för ungdomar (18-24 år) är i november 2019 8,20 % (öppet arbetslösa och sökande i program). 

KF Utbildningsnivå, 
andel med 
eftergymnasial 
utbildning 25-64 år, % 

34,9  39,0 
  

Kommentar:  

Senaste värde var 37,4 procent (2018). Uppgifter för 2019 blir tillgängliga först i april 2020. 

KF Etablerade på 
arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år 
efter avslutad 
gymnasieutbildning, 
% 

63,8  74,0 
  

Kommentar:  
Utfallet för 2017 är 76,6 procent. Uppgifter för 2018 blir tillgängliga först i maj 2020. 

NÄMNDSINDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

SAN Andel av 
nyanlända som får 
försörjningsstöd 
efter avslutad 
etableringstid 

   
  

Kommentar:  
Vid undersökning av 127 individer som anvisades till Lidköping under 2016 har 28 individer (22%) erhållit ekonomiskt bistånd någon gång 
under 2019. Några kan ingå i samma hushåll. Det är fler hushåll med barn än ensamstående hushåll som uppbär försörjningsstöd. 
 
Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har andel personer som gått till arbete och studier efter avslutad etablering (status efter 90 dagar) ökat 
från 34 % till 50 % mellan åren 2017-2018. Uppgifter för 2019 publiceras i maj 2019. Källa: Kolada (N00973) 
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SAN Effekter av 
EAS:s insatser för 
unga vuxna - till 
arbete eller studier 
efter avslutad insats 

40,0 39,0 40,0 
  

Kommentar:  
Från Ung Arena har 26 % gått vidare till arbete och 13 % till studier vilket ger en sammanlagd måluppfyllnad på 39 %. Totalt är det 30 individer 
som gått vidare till arbete eller studier.  Trenden är ökande och utfallet är mycket nära det uppsatta målvärdet. 

 
Strategi: En organisation i framkant 

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan 
Nämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan 

Med anledning av ny lagstiftning har förvaltningen tecknat nya utökade samverkansavtal med flera kommuner, 
gällande tillstånd och tillsyn av försäljningsställen för tobak 

Utvecklat samverkan med Barn & Skolas elevhälsa, bland annat gällande anmälningsförfarande vid oro för barn 

NÄMNDSINDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

SAN Antalet  
skriftliga och 
fastställda 
överenskommelser 
om samverkan med 
externa aktörer 

9 22 15 
  

Kommentar:  
Indikatorn avser kommunens resultat gällande aktuella överenskommelser om samverkan med externa aktörer i enskilda ärenden i Öppna 
jämförelser socialtjänst för 2019 (Socialstyrelsen). 

 

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög 
kvalitet 
Nämndens bidrag till Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet 

Under året har ekonomienheten arbetet med uppdraget att automatisera processen månadsansökan ekonomiskt 
bistånd. Det ska ske genom implementering av RPA. Införande av RPA förväntas frigöra viktiga resurser i 
verksamheten. Lidköpings kommun har inte tidigare automatiserat någon process med stöd av RPA och är först i 
V6 kommunerna med införande. Det innebär att införandet också är ett lärande och att vi är en förvaltning i 
framkant 

Deltagit i pilotprojekt på SkR för att utveckla individbaserad systematisk uppföljning inom arbetsmarknadsenheten 

Implementerat Hypergene IFO-modul för förbättrad uppföljning och analys av verksamhet 

Genomlysning av verksamhetens kostnader för tredje året, genom metoden kostnad per brukare, KPB 

Förbättrat relevant månadsstatistik till nämnd 

Fortsatt utvecklat arbetet med internkontroll och egenkontroll i verksamheten 

Fortsatt arbete inom integrationsområdet att anpassa verksamheten till nuvarande ersättningsnivåer och volymer 

Genomlysning av verksamheterna internt HVB och stödboende, för en god kvalité och effektivt resursutnyttjande 

Arbete med att stärka värdegrundsarbetet i förvaltningen ”Tillsammans gör vi skillnad” 

INDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

KF 
Medarbetarengageman
g, HME 

82   
  

Kommentar:  
Medarbetarundersökningen gjordes 2018 och förvaltningens index för medarbetarengagemang (HME) var 77. 



  11 

 
Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020. 

KF Möjligheter till 
kompetensutveckling för 
medarbetarna (index 0-
5) 

3,7   
  

Kommentar:  

Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var 3,5 för förvaltningen i medarbetsundersökningen 2018.  
 
Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020. 

KF Sjukfrånvaro, %  5,2 6,0 
  

Kommentar:  
Sjukfrånvaro för november var 5,7 procent för kommunen som helhet och 5,2 för förvaltningen. 

KF Andel 
tillsvidareanställda med 
en heltidstjänst i 
grunden, % 

 98 85 
  

Kommentar:  

Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidareanställda var 92 procent i kommunen som helhet och 98 procent för förvaltningen. 

KF Ledarskapsindex 
(index 0-5) 

4,0   
  

Kommentar:  

Ledarskapsindexet för kommunen som helhet var 4,0 i senaste medarbetarundersökningen som gjordes 2018. Nästa medarbetarundersökning 
kommer att göras 2020. 

KF Budgetföljsamhet +/-
, % 

3,1  1,0 
  

KF Internkontroll 
genomförd, % 

  100 
  

KF Resultat 
Kommunkompassen  

549   
  

Kommentar:  
Det gjordes inte någon kommunkompass under 2019. 

KF Miljöledning 
sammanvägd indikator 

 2 2 
  

Kommentar:  
De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen eller nära att nå målen. Under 2019 har bra 
arbete skett med miljömärkta livsmedel, energioptimering i lokaler, solenergi och införande av elbilar i Vård och Omsorgs verksamhet på 
landsbygden. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på cirka 70 procent men takten mot fossilfritt går nu 
mycket långsammare. 

 

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger 
utanförskap 
Nämndens bidrag till Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap 

Medverka till lokalt arbete, utifrån Västra Götalandsregionens handlingsplan för psykisk hälsa, i syfte att ge barn 
och ungdomar stöd tidigare samt förbättra samverkan 

Utifrån den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa har vissa gemensamma områden prioriterats som exempel 
generellt föräldrastöd och arbetsgrupper har startats 

Införande av internetbaserad föräldrakurs 

Ny samordnare har tillsatts för att arbeta förebyggande gällande våldsbejakande extremism samt att förvaltningen 
ingår i kommunövergripande arbetsgrupp 

INDIKATORER 

Titel Ingångsvärde Utfall 2019 Målvärde 2019 Bedömning Trend 

KF Närvaro i 
grundskolan, % 

93,0 80,0 95,0 
  

Kommentar:  
Närvaron var cirka 80 procent under våren 2019. Observera att av dessa är det endast 6 procent som är giltig eller ogiltig frånvaro. Resterande 
12 procent är lektionstid som är oregistrerad i systemet. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Elevernas närvaro 
ligger i paritet med tidigare år. 

KF Elever i åk 3 
som deltagit i alla 
delprov som klarat 
alla delprov i SV, 
Sv2 och MA, 
kommunala skolor, 
% 

65 74 78 
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KF Elever i åk 9 
som uppnått målen i 
alla ämnen, 
lägeskommun, % 

84,7 79,8 84,0 
  

Kommentar:  
Denna indikator mäter elevernas resultat i de kommunala skolorna samt på Broholmsskolan. Utfallet för 2019 är det bästa på fyra år, men når 
inte upp till målvärdet. 

KF Närvaro i 
gymnasieskolan, % 

86,1 89,6 88,6 
  

Kommentar:  
Resultatet avser närvaron på samtliga program i alla gymnasiala skolformer under 2019. Närvaron för kvinnor var 88,5 procent och för män 
90,8 procent 

KF Elever i åk 6 
som uppnått 
kunskapskraven i 
alla ämnen (som 
eleven läser), 
kommunala skolor, 
% 

83,0 77,1 95,0 
  

Kommentar:  
Detta är ett värde som har stigit och minskat under åren. Värdet har legat mellan 81,8 till 77,1 procent de fyra senaste åren. Nämnden arbetar 
intensivt med att stabilisera och öka elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven i alla ämnen. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 
 

 Nettokostnad nämnd, mnkr 
 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 

2019 
Budget 2019 Avv. mot 

budget 

Intäkter 105,7 63,5 51,6 46,1 5,5 

Kostnader -304,3 -271,8 -281,1 -243,0 -38,1 

Nettokostnad -198,6 -208,3 -229,5 -196,9 -32,6 

Nettokostnad per verksamhet, mnkr 
 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 

2019 
Budget 2019 Avv. mot 

budget 

LEDNING O STÖD 21,3 21,8 19,7 19,6 -0,1 

OMR INDIVID O FAMILJ 66,0 85,0 100,2 76,8 -23,4 

OMR EKONOMI, ARBETE, SYSS 73,1 54,3 59,6 50,4 -9,2 

OMR BOENDE O PERS STÖD 39,1 47,2 50,0 50,1 0,1 

INTEGRATION -0,9 
 

  
 

  

Summa 198,6 208,3 229,5 196,9 -32,6 

 

Driftredovisning, kommentarer 

Nämndens budget uppgår till 196,9 mnkr efter budgetväxling för årets lönerevision. Nämndens nettokostnader är 
-229,5 mnkr vilket ger ett underskott på -32,6 mnkr.  
 
 

Individ och familj -23,4 mnkr 
 
Gemensamt +1,5 mnkr 

Familjehem, Familjerätt, EKB -1,3 mnkr 
 

Enheten har gjort fler placeringar i interna familjehem än budgeterat. Kostnaden uppgår till 6,3 mot budgeterade 
4,8 mnkr vilket ger ett underskott på -1,5 mnkr.  
 
Kostnaden för externa familjehem är 9,2 mnkr mot en budget på 9,5 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på +0,3 
mnkr. 

Familjerätts utfall är en positiv avvikelse på +0,5 mnkr som uppstått genom en intäktsförskjutning från föregående 
år. 

Ensamkommande barn i familjehem har ett underskott på -0,6 mnkr. Underskottet kommer från att man inte nått 
nivån med budgeterade intäkter från Migrationsverket. 

 
Barn och ungdomsenheten -24,8 mnkr 

Enhetens underskott kommer till största delen från placeringar i externa HVB. Kostnaden uppgår till 36,7 mnkr 
mot budgeterade 15,1 mnkr vilket motsvarar ett underskott på -21,7 mnkr. Kostnaderna har ökat kraftigt under 
året och framförallt sista halvåret. Dygnsavgifterna är höga vilket HVB hemmen kräver utifrån problematiken hos 
de placerade barnen. 

Kopplat till placeringskostnaderna har intäkterna för återvinning av L-moms varit +1 mnkr högre än budgeterat. 
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Förvaltningen har ett underskott i verksamheten för Ensamkommande barn som är externplacerade enligt LVU. 
Migrationsverket har gett avslag på flera ansökningar vilket motsvarar ett underskott på -0,9 mnkr. 

Antalet aktualiseringar har ökat med 10 % från föregående år och för att hantera inflödet har enheten behövt att 
förstärka personalresurserna. Detta motsvarar ett underskott på personal och konsultkostnader med -3,1 mnkr.   

 
Resursen +0,9 mnkr 

Resursenheten har ett överskott på +0,9 mnkr som kommer från sålda kurser i Komet till andra kommuner och ett 
överskott på personalkostnader. 

 
Vuxen +0,2 mnkr 

Vuxenenheten har ett underskott på placeringar i externt HVB med -0,4 mnkr. Enheten har fått högre bidrag än 
budgeterat från Socialstyrelsen för verksamheten för Våld i nära relation med +0,3 mnkr samt har ett överskott på 
personalkostnader med +0,3 mnkr. 

 
TIS (Tillståndsenheten i Samverkan) +0,1 mnkr 

Enheten gör ett överskott på +0,1 mnkr.  

 

 

Ekonomi, Arbete och sysselsättning -9,2 mnkr 

Gemensamt +0,8 mnkr 

Ekonomiskt bistånd och rådgivning -8,5 

Ekonomienheten gör ett underskott på -8,5 mnkr. Det är främst två budgetposter som avviker mot budget.  

Dels är det utbetalning av ekonomiskt bistånd som blev 26,7 mnkr mot budgeterade 22,2 viket ger ett underskott 
med -4,5 mnkr. Den främsta orsaken är att antal hushåll ökat. Under 2019 har 277 hushåll i snitt/månad erhållit 
ekonomiskt bistånd, att jämföra med 250 för 2018.  

Den andra budgetposten som avviker är personal som gör ett underskott på -4 mnkr. Enligt handlingsplanen för 
omställningen inom enheten förväntades underskottet bli -4,9 mnkr. 

Daglig verksamhet -0,3 

Enheten gör en mindre avvikelse mot budget med -0,3 mnkr på grund av mindre intäkter och högre 
personalkostnader än budgeterat. 

EAS – Arbetsmarknad -1,2 mnkr 

Enheten gör en avvikelse mot budget på -1,2 mnkr.  

Intäkterna från Migrationsverket för nyanlända blev -0,4 mnkr lägre än budgeterat. Enheten har även haft mindre 
intäkter från Arbetsförmedlingen än budgeterat med -0,3 mnkr och återbetalat en del av tidigare mottagna 
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen (§37) med -0,5 mnkr. 

Enligt handlingsplanen för förändrat arbetssätt planerades ett underskott på personalkostnaderna med -1,4 mnkr. 
Utfallet visar att enheten klarat personalkostnaderna utan detta underskott uppstått. 
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Boende och personligt stöd +0,1 mnkr 

Gemensamt +0,7 mnkr 

Boendeenhet 1 (Västgötagatan, Hagagatan, BOS, Iris, Violen) -1,1 mnkr 

Enheten gör ett underskott mot budget med -1,1 mnkr. Budgetavvikelsen är på vårdkostnader för en 
externplacering i HVB. 

Boendeenhet 2 (Personstöd ungdom, Annagatan HVB, Stödboende) +1,5 mnkr 

Enheten har ett överskott mot budget med +1,5 mnkr. Överskottet kommer från intäkter av två sålda platser till 
andra kommuner på förvaltningens HVB och stödboende samt tillfälligt kommunbidrag från regeringen för 
ensamkommande unga asylsökande. 

Boendeenhet 3 (Lillängen, Esplanaden, Vallgatan, Karpen, Personliga ombud) -1 mnkr 

Enheten har ett underskott på -1 mnkr. Underskottet kommer från personalkostnader för vikarier och timavlönade 
i samband med öppnandet av det särskilda boendet Karpen och något för lågt budgeterade ersättningar för 
obekväm arbetstid. 
 

Investeringsredovisning 

Investeringar, mnkr 
 Utfall 

innev. år 
Budget 

innev. år 
Avvikelse 

HYPERGENE MÅNADSRAPPORT 0,053  0,0 

KARPEN INVENTARIER 0,098  0,0 

PRESS LTS550 0,042  0,0 

IT UTRUSTNING ENTRÉ 0,063  0,0 

Summa 0,256 0,600 0,344 

 

Nyckeltal, volymutveckling och verksamhetsmått 
 

Ekonomiska nyckeltal, kr Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

INDIVID OCH FAMILJ   

Interna familjehems nettokostnad/vårddygn 

939 

648 692 

Konsulentstödda familjehems nettokostnad/vårddygn 1 613 1 694 

HVB extern institution B&U nettokostnad/vårddygn 5 309 5 327 6 280 

HVB extern institution Vuxen nettokostnad/vårddygn 1 919 1 804 2 152 

 EKONOMI, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING  

Ekonomiskt bistånd, snitt kostnad/hushåll och månad 7 719 7 910 8 029 
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Antal årsarbetare enligt avtal (exkl. EASs åtgärdsanställda) 312 264 244 

 INDIVID OCH FAMILJ  

Antal anmälningar barn och unga 1 033 1 287 1 425 

Antal ensamkommande flyktingbarn i vår omsorg (månadssnitt) 97 56 27 

Antal barn i skyddat boende 4 1 2 

Antal vårddygn interna familjehem 

13 196 

9 150 9 352 

Antal vårddygn konsulentstödda familjehem 5 111 5 418 

Antal vårddygn extern institution (HVB) B&U 4 862 4 923 5 580 

Antal vårddygn extern institution (HVB) Vuxen 2 785 1 804 2 683 

Antal öppenvårdsinsatser barn och unga (bistånd) 153 190 254 

Antal öppenvårdsinsatser vuxen (bistånd) 265 255 265 

EKONOMI, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING 

Antal flyktingar med uppehållstillstånd i vår omsorg (exkl asylsök EKB, 
månadssnitt) 

309 367 318 

Ekonomiskt bistånd, snitt antal hushåll/månad 241 254 276 

Ekonomiskt bistånd, antal bidragsmånader/år 2 949 3 036 * 

Antal deltagare, arbetsmarknadsåtgärder (månadssnitt) 204 148 148 

Antal personer med daglig verksamhet LSS  98 98 98 

Antal bostadssociala kontrakt 76 116 64 

BOENDE OCH PERSONLIGT STÖD 

Antal personer med beslut boendestöd SoL 120 138 151 

Antal personer med beslut särskilt boende SoL 17 16 18 

Antal personer med beslut särskilt boende LSS 28 27 31 

    

* Går ej att få fram, driftsfel i Hypergene 

 

 

 


