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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. 

 

Genom kvalitetsberättelsen kan vi se att det även under 2017 skett en hel del 

utvecklingsarbete trots att året till stora delar präglats av omställningsarbete inom området 

Integration, vilket inneburit avveckling och omställning av verksamheter. Därtill har 

förvaltningen varit hårt ansträngd ekonomiskt och omfattande effektiviseringsåtgärder har 

tagits fram och är i process.  Vi kan erbjuda fler tidiga tillgängliga insatser, vi använder fler 

evidensprövade metoder och kvaliteten på de utförda insatserna är till allra största del mycket 

god. Förstärkt fokus på digitalisering ska stärka verksamhetens tillgänglighet och brukarnas 

delaktighet som båda är viktiga delar i vår värdegrund.  

 

I en snabbt föränderlig verklighet, kommer det att krävas fortsatt anpassning av våra 

verksamheter till nya behov, förväntningar och krav, liksom till förändrade volymer och 

intäkter. Det är då särskilt viktigt för förvaltningen att, utifrån sina lagstadgade och politiskt 

angivna uppdrag, ha fokus på att göra ”rätt saker, på rätt sätt”. Det är en utmaning men genom 

ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete hoppas vi kunna erbjuda en verksamhet av god 

kvalitet även för 2018. 

 

 

 

 

Helen Smith    Anna-Karin Folger 

Socialchef    Utvecklingschef 

 

 

 

 



ÖVERGRIPANDE 

KVALITETS- OCH 

UTVECKLINGSFRÅGOR 

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET 

Ledningssystemet utgör ett stöd för att 

planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 

och förbättra verksamheten.  

 

 

Social & Arbetsmarknad har haft ett 

ledningssystem för kvalitet sedan 2014. 

Under året har ett kommungemensamt 

ledningssystem införts och förvaltningen har 

tillsammans med Vård- och omsorg ansvar 

för huvudprocessen:  

 

Främja hälsa och tillgodose behovet av vård 

och sociala tjänster 

 

Övergången till det nya ledningssystemet har 

inneburet omfattande insatser för att 

konvertera, integrera och kvalitetssäkra 

övergången. I samband med detta görs också 

översyn av verksamhetens processer och 

rutiner, ansvarsfördelning och styrdokument, 

ett arbete som kommer pågå även under nästa 

år.  

 

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).  

 

INTERN STYRNING OCH 

KONTROLL 

Övergripande processer och styrdokument är 

viktiga delar i vår systematiska 

verksamhetsstyrning och uppföljning.  

 

Det interna arbetet med ekonomistyrning och 

ekonomiuppföljning har både reviderats och 

förstärkts utifrån de brister som identifierats i 

2016 års revision.  

 

Nämnden beslutar varje år om områden som 

ska ingå i årets interna kontroll. De områden 

som beslutats har tagits fram genom en risk- 

och konsekvensanalys.  

 

Årets internkontrollområden har varit: 

 Återsökning av bidrag från 

Migrationsverket  

 Utbetalningar till uppdragstagare 

 Referenstagning vid rekrytering 

 Rutin för klagomål och 

synpunktshantering 

 Rutin för säker hantering av personer 

med skyddade personuppgifter 

 Rättssäkerhet allmänt samt 

fördjupning inom genomförandeplaner 

och tvångsvård med stöd av LVU 

 Rutiner för ej verkställda beslut  

 Rutiner för säker kommunikation 

 

Resultat av kontrollerna visar att ett område 

har kontrollerats utan anmärkning, fem med 

mindre anmärkning och ett med anmärkning. 

För ett område har kontroller ersatts av 

utbildningssatsningar. En ny process för 

förvaltningens internkontroll har tagits fram. 

Bredare delaktighet i riskbedömningar och 

framtagandet av internkontrollplanen, tillägg 

av perspektivet IT- och informationssäkerhet 

samt tätare rapportering av kontrollernas 

resultat är några av förbättringarna. 
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För en mer integrerad verksamhets- och 

ekonomistyrning/uppföljning arbetar 

förvaltningen nu också både med 

Uppdragsdialog och Uppföljningsdialoger.  

Dessutom har en modell tagits fram för 

månadsvis uppföljning med viktiga och 

relevanta verksamhets- och kvalitetsmått som 

ska följas och rapporteras regelbundet på 

olika ansvarsnivåer. Förvaltningen har även 

gjort ett arbete med att upprätta 

egenkontrollplaner i verksamheten och 

genomför nu fler egenkontroller än tidigare 

år. Resultatet av dessa redovisas under 

respektive verksamhet.  

 
Digitala analys- och beslutsstöd för styrning, 

ledning och uppföljning är andra viktiga delar 

som ska bidra till bättre analyser av 

verksamhetens resurseffektivitet i syfte att 

kunna göra bästa nytta för våra 

kunder/brukare. 

 

För att tydliggöra och säkerställa de viktigaste 

förvaltningsövergripande processerna har vi 

sammanställt ett årshjul för planering och 

ansvarsfördelning.  

 

GRANSKNING AV INTERN 

STYRNING OCH KONTROLL 

Med anledning av att förvaltningen aviserade 

stora ekonomiska svårigheter för en budget i 

balans både innevarande och kommande år 

genomförde PwC – PricewaterhouseCoopers 

en analys av tillförlitligheten i nämndens 

intäktsbudget. Genomlysningen visar att de 

volymantaganden som låg till grund för 

nämndens budget inte tydligt framgick samt 

att budgetprocessen inte inkluderat ansvariga 

chefer i tillräcklig omfattning. 

 

Uppdraget omfattade även analys av 

organisation, arbetssätt och kompetens 

gällande återsökningar av medel från 

Migrationsverket. Granskningen visade att 

förvaltningen i allt väsentligt söker de 

ersättningarna man har rätt till men att rutinen 

och ansvarsfördelningen behövde säkerställas. 

 

TILLSYN 

 

Inspektionen för vård och omsorg har 

genomfört en tillsyn av handläggning av 

utredningar inom barn och unga och 

missbruksområdet. Tillsynen omfattade 

nämndens planerings-förutsättningar, 

riskanalys, egenkontroll, uppföljning och 

samverkan.  

 

Resultatet av tillsynen visade att 

utredningsarbetet har en god kvalitet och att 

förvaltningen bedriver ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Dock påtalas att nämnden 

saknar övergripande mål som syftar till god 

kvalitet i utredningsarbetet samt att nämnden 

inte har uppsatta mål för jämställdhet och 

särskilt utsatta grupper i 

myndighetsutövningen.  

 

PERSONAL- OCH 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING  

 

Förvaltningen är beroende av personal med 

rätt kompetens för sitt uppdrag för att kunna 

bedriva en verksamhet av god kvalitet. I 

personalförsörjningsplanen har det därför 

gjorts strategiska val för att kunna attrahera, 

rekrytera och behålla kompetenta 

medarbetare. Genom olika insatser säkras 

bemanning och en bra arbetsmiljö för våra 

anställda.  

 

Förvaltningen arbetar också systematiskt för 

att säkerställa att personalen har den 
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kompetens som behövs och som svarar mot 

verksamhetens behov. Ett identifierat 

riskområde som förvaltningen delat med 

andra kommuner är bemanning av 

myndighetsutövande personal för barn- och 

unga. Under året har personalsituationen 

stabiliserats inom detta område. Vid 

granskning av utredningar i 

myndighetsutövande verksamheter får 

förvaltningen dock kritik av inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) för att inte samtlig 

personal uppfyller kompetenskraven.  

 

Tillsammans med Vård & Omsorg, pågår ett 

projekt för att satsa på hälsofrämjande 

insatser på individ- organisations- och 

ledningsnivå. Projekt Hållbart arbetsliv syftar 

till att sänka sjuktalen som orsakas av psykisk 

ohälsa.  

 

VÄRDEGRUND 

 
Förvaltningen vill främja en kultur där alla 

medarbetare upplever känsla av sammanhang, 

KASAM, känner sig delaktiga och ser sitt 

uppdrag som en del av helheten. Inga 

särskilda satsningar har gjorts under året.  

 

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL 

Förra året (2016) framkom brister i 

diarieföringen av svar på synpunkter och 

klagomål. Under året har arbete bedrivits för 

att åtgärda bristerna vilket gett resultat 

eftersom förvaltningen nu i en större 

omfattning både registrerar klagomål och 

synpunkter samt diarieför svaren. Det 

underlättar analys och att identifiering av 

förbättringsområden. 

 

Det finns 23 inkomna klagomål och 

synpunkter registrerade. Vissa har inkommit 

direkt till verksamheten, andra har kommit till 

vår tillsynsmyndighet IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg) som sedan skickat det 

vidare till oss. Nedan finns en tematisk 

sammanställning om vad klagomålen handlar 

om.  
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Den dominerande anledningen till att enskilda 

lämnat klagomål till förvaltningen under året 

är klagomål på handläggning. I analys av 

dessa klagomål framkommer inga tydliga 

gemensamma mönster i dessa klagomål som 

indikerar tydliga förbättringsområden i 

verksamheten. Viss tendens framkommer att 

klagomål på handläggning snarare beror på 

brister i information och kommunikation med 

den enskilde som gör att den enskilde inte har 

förstått process och beslut i kontakt med 

verksamheten. Klagomålen gällande övrigt 

handlade båda om klagomål på bostad.  

 

När det gäller klagomål finns ett 

förbättringsbehov gällande på vilket sätt 

förvaltningen utreder klagomålen. Detta är 

särskilt viktigt eftersom IVO i allt högre grad 

hänvisar klagomål tillbaka till kommunen för 

utredning.  Ett arbete behöver även ske för en 

tydligare kategorisering av klagomålen som 
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ska underlätta att se förbättringsområden vid 

sammanställningen inför kommande år. Från 

2018 kommer klagomålen också att redovisas 

till nämnd kvartalsvis som en del i att öka 

nämndens insyn i verksamhetens kvalitet.  

 

 

AVVIKELSER OCH LEX SARAH 

Under året har åtta händelser rapporterats med 

stöd av lex Sarah inom nämndens verksamhet. 

Rapporterna kommer från flera olika delar av 

verksamheten: Integrationsenheten (både 

myndighetsutövning och HVB) 5 st, 

Ekonomienheten 1 st, Barn- och 

ungdomsenheten 1 st och Vuxenenheten 1 st. 

 

Sju händelser har lett till utredning och i sex 

av dessa har missförhållanden eller risker för 

missförhållanden konstaterats och åtgärder 

har vidtagits. Fördelningen av orsaker har 

varit enligt följande: 

 

Brister i bemötande 2 st. 

Brister i rättssäkerhet 2 st. 

Brister i utförande av insats 3 st. 

 

Ingen händelse har bedömts så allvarlig att 

den omfattas av anmälningsskyldigheten till 

Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Eftersom rapporter inkommer från flera olika 

delar av verksamheten bedöms kännedom hos 

personal om rapporteringsskyldigheten 

överlag som god. Inspektionen för vård och 

omsorgs tillsyn vid HVB och stödboende har 

varit till stöd för att identifiera att vikarier i 

verksamheten är en grupp som inte alltid får 

information om sin rapporteringsskyldighet.  
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ANDT  

ANDT i Lidköping står för 

A = Alkohol 

N = Narkotika 

D = Doping 

T = Tobak  

 

Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) 

Lidköping ansvarade under 2017 för sju 

kommuner: Grästorp, Götene, Herrljunga, 

Mariestad, Vara, Vårgårda och Lidköping. 

Samarbetet gäller riktlinjer, delegation, 

avgifter, utredningar och tillsyn och arbetet 

sker i en förebyggande anda. Inför 2018 

kommer verksamheten utökas med ytterligare 

nio kommuner. 

 

ALKOHOL 

Fler tillsynsbesöken har genomförts under 

året, sammanlagt 102 st. Anmärkningar har 

skett muntligen och tillrättavisningar 

åtgärdats omedelbart. En erinran har skett. 

 

Ärenden per ärendetyp 2017 Lidköping 

Anmälan om upphörande 7 

Nytt tillstånd, allmänheten 5 

Tillfälligt tillstånd, allmänheten 22 

Tillfälligt tillstånd, slutet 

sällskap 11 

Tillsynsärende 1 

Ändrat tillstånd 12 

Ändrat tillstånd bolaguppgifter 2 

Totalt: 60 

 

VITA VÄNERN 

I projektet Vita Vänern har verksamheten 

samarbetat med Skatteverket och 

Polismyndigheten med tillsyn av samtliga 

städer runt Vänern. Projektet genomfördes 

under en och samma kväll och sju av 

Lidköpings restauranger blev kontrollerade av 

Skattemyndigheten i Karlstad. Resultatet blev 

tre anmärkningar.  

 

BIG POWER MEET 

Evenemanget var stort och medförde extra 

arbete under sommaren med 20 tillstånd. 

NARKOTIKA 

Trenden är att narkotika ökar i samhället och 

på restaurangerna. 

 

DOPING 

Antidopingarbete sker tillsammans med fyra 

gym i Lidköping. Verksamheten 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 

och fyra träffar har genomförts under året. 

 

 
 

TOBAK 

 

Det finns 42 försäljningsställen för tobak och 

42 tillsyner har genomförts under året. 

Anmärkning har skett på ett försäljningsställe. 

 

RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 

 

Verksamheten utför tillsyn åt 

Läkemedelsverket. I kommunen finns 24 

försäljningsställen för receptfria läkemedel 

och alla har fått tillsyn utan anmärkning.  
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TILLSYN AV VERKSAMHETEN 

 

Under året skedde en tillsyn från 

Länsstyrelsen på tillståndsverksamheten som 

resulterade i anmärkningar framförallt 

gällande rutiner; anmärkningarna är åtgärdade 

med bättre rutiner. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 

Med anledning av fördubbling av 

verksamheten från sju till sexton kommuner 

kommer arbetet i huvudsak att vara inriktat på 

att sätta gemensamma arbetsrutiner och 

arbetsflöden i den nya organisationen.  
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ARBETSMARKNAD 

OCH SYSSELSÄTTNING  

Inom Social & Arbetsmarknad är det enheten 

för arbete och sysselsättning (EAS) 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.  

 

Det totala antal inskrivna på EAS har 

minskat. Till stor del beror det på att det är 

högkonjunktur och att arbetslösheten generellt 

minskar.  

 

PROCESSER OCH RUTINER 

Under året har processerna: Ärendegång vid 

intern placering och Ärendegång vid extern 

placering reviderats.  

 

Inom ramen för omställningsarbetet ”Fler till 

egen rätt försörjning” har en sökandes väg 

från ansökan om ekonomiskt bistånd till 

arbete kartlagts och används som grund för 

fortsatt förändringsarbete. 

 

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.  

 

BRUKARMEDVERKAN 

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. 

  

Genom följeforskning både i Level Up och 

Ung Arena ges deltagare direkt möjlighet att 

vara med och påverka verksamhetens 

innehåll. 

 

PERSONAL- OCH 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

 

Verksamheten har under året präglats av 

bristande kontinuitet på enhetschefstjänsterna 

inom enheten för arbete och sysselsättning. 

Det har också varit omsättning och 

förändringar rörande handledare och 

handläggare.  

 

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

 

Inga klagomål har registrerats under året. 

 

EFFEKTER 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.  
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Lidköpings del av Level Up ingår även i det 

samlade resultatet för EAS verksamheter i 

Ung Arena.  

 

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. Resultatet bekräftas av 

förvaltningens mätningar när det gäller andel 

avslut till arbete och studier på Ung Arena 

som är 49,2 procent. Merparten av dessa 

avslut gick till arbete. 

 

Förvaltningens mätningar när det gäller andel 

personer som gått till studier eller arbete efter 

arbetsmarknadsinsats via EAS visar totalt på 

ett resultat på 36,2 procent. I det totala 

resultatet ingår samtliga 

arbetsmarknadsverksamheter. Merparten av 

de som avslutats har gått till arbete. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 Fortlöpande arbete med 

implementering och utveckling av 

processer och arbetssätt utifrån 

uppdraget/målsättning  

”Fler till egen rätt försörjning” 

 Utvecklingsarbete kring statistik och 

uppföljning i AME-modulen i 

Procapita för att underlätta 

uppföljning. 
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BROTTSOFFERSTÖD 

OCH MEDLING  

MEDLINGSVERKSAMHETEN 

Lidköpings kommun är ansvarig för 

Medlingsverksamheten och Stödcentrum för 

brottsutsatta där följande kommuner ingår: 

Vara, Skara, Grästorp, Götene, Essunga och 

Lidköping.  

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 brott ska, genom medling, 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. Målgruppen är 

gärningspersoner mellan 12-21 år.  

 

Under året har 19 personer erbjudits stöd och 

14 personer har tagit emot stödet. 

 
STÖDCENTRUM 

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 25 medlingsuppdrag 

genomförts. 
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DAGLIG VERKSAMHET  

Social & Arbetsmarknad tillhandahåller 

daglig verksamhet för personer som omfattas 

av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Förvaltningen 

erbjuder även sysselsättning till personer som 

på grund av långvarig psykisk 

funktionsnedsättning inte kan stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Inom Social & 

Arbetsmarknad är ansvaret för daglig 

verksamhet organiserat inom EAS – Enheten 

för arbete och sysselsättning. 

 

Under 2017 har Social & Arbetsmarknad haft 

108 verkställigheter i daglig verksamhet. 

 

PROCESSER OCH RUTINER 

I det nya kommungemensamma 

ledningssystemet kommer processen: daglig 

verksamhet att delas med Vård & Omsorg 

under kärnprocessen Verkställa och följa upp 

insatser utifrån behov. Detta arbete är ännu 

inte påbörjat men det bedöms idag ändå 

finnas fungerande rutiner i verksamheten.  

 

SAMVERKAN 

Det finns en utvecklad samverkan mellan 

arbetsanpassare inom daglig verksamhet, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

kring enskilda. Samverkan är inte reglerad 

genom skriftlig överenskommelse men 

samarbetet har bland annat resulterat i god 

samverkan när två personer gått från daglig 

verksamhet till lönearbete under året.  

 

Under året har samverkan med FA Fyndet 

kring en integrerad arbetsplats kommit igång. 

Social & Arbetsmarknad bidrar med 

handledare och deltagare på plats i FA 

Fyndets lokaler. Verksamheten ser mycket 

positiva effekter av den här typen av 

samarbeten. 

 

 

RESULTAT AV EGENKONTROLL 

Brukarundersökning för daglig verksamhet 

genomfördes 2016 och kommer att 

genomföras på nytt 2018.  

 

Öppna jämförelser 

Socialstyrelsen har återupptagit den nationella 

enhetsundersökningen LSS för enheter inom 

daglig verksamhet vilken Lidköping har 

deltagit i. Några av de kvalitetsindikatorer 

som jämfördes var följande:  

 

Andel genomförandeplaner 
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Enheter inom Social &
Arbetsmarknad

Riket

Andel med aktuell genomförandeplan

 

Inom samtliga enheter inom daglig 

verksamhet har brukarna en aktuell 

genomförandeplan med individuellt 

utformade mål och dokumentation om 

delaktighet (100 procent). Det är bättre än 

snittet för riket där 70 procent har en 

genomförandeplan men endast 60 procent 

innehåller dokumentation om delaktighet.  

 

Metoder för inflytande 

I undersökningen mättes om verksamheten 

har metoder och arbetssätt för att främja 

brukares inflytande exempelvis gällande 

arbetsmiljö inom daglig verksamhet. Av 

resultatet framgår att samtliga verksamheter i 

daglig verksamhet erbjuder detta. 
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Enheter som genomför gemensamma 

möten minst en gång i månaden 

Kök och bageri Ja 

Gulkremlan  Ja 

Ridskolan servicegrupp Ja 

Café Klara Ja 

E-sportcenter Ja 

Ågården/Bräddegården Ja 

Solhaga servicegrupp Ja 

Östhaga servicegrupp Ja 

Riket 62 % 

Källa: Enhetsundersökning LSS 2017. 

 

Även inom Integrerad verksamhet FA- 

Second Hand och Servicegrupp Ta Ge 

genomförs regelbundna möten men dessa 

enheter har inte ingått i enhets-

undersökningen för 2017.  

 

Det är viktigt att påtala att sedan 

undersökningen besvarades har möten enligt 

ovan varit vilande eftersom verksamheten 

saknat en ordinarie enhetschef. Dessa 

kommer att återupptas under året när ny chef 

är på plats. 

 

RISKANALYSER 

Verksamheten har identifierat risker med att 

ansvaret för daglig verksamhet i kommuner är 

delat på två nämnder och förvaltningar där 

myndighetsutövningen enbart finns inom 

Vård & Omsorg. För att uppdelning inte ska 

drabba den enskilde samverkar representanter 

ur förvaltningarna regelbundet exempelvis för 

att fördela nya beslut.   

 

I vissa fall innebär uppdelningen i två 

nämnder att förvaltningen inte kan särskilja 

statistik och resultat för Social & 

Arbetsmarknad ex. i jämförande med andra 

kommuner. 

 

 

 

 

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

Ett klagomål kring bemötande av enskild har 

resulterat i gemensam handledning mellan 

enheter med gott resultat. Övriga klagomål 

och synpunkter har hanterats genom dialog då 

problem retts ut och åtgärdats kontinuerligt 

under året. 

 

LEX SARAH 

Det har inte lämnats några rapporter med stöd 

av lex Sarah under året.  

 

PERSONAL– OCH 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

 

En stabil personalsituation under året bidrar 

till god kontinuitet och stöd till deltagare i 

daglig verksamhet. Eftersom enhetschef slutat 

har verksamheten haft en t f enhetschef under 

en period innan en ny enhetschef kommer på 

plats.  

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 

 Utbildning i dokumentation för 

personal för att utveckla arbete och 

dokumentationen i 

genomförandeplanerna. 

 Återuppta forum för delaktighet på 

samtliga enheter. 
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BUDGET- OCH 

SKULDRÅDGIVNING  

Budget- och Skuldrådgivningen är en 

lagstadgad kommunal verksamhet. 

Lidköpings kommun tillhandahåller budget- 

och 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.  

 

2015 2016 

 

2017 

Antal 

nybesöksbokningar 80 95 

 

124 

Totalt antal 

ärenden 106 90  

 

139 

 

Kommentar till tabell: 

Under 2017 har det skett en markant ökning 

av antalet budget- och 

skuldrådgivningsärenden i Lidköping, en 

förklaring till detta är 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.   

 

INFORMATION OCH UPPSÖKANDE 

ARBETE 

Som ett led i det förebyggande och 

uppsökande arbetet har Budget- och 

skuldrådgivningen under året genomfört flera 

informationsinsatser som varit riktade till 

särskilda grupper inom förvaltningens som 

exempelvis deltagare på Ung Arena, 

KomJobb och besökare vid 

Rådgivningscentrum och Familjecentralen. 

Även externa informationsinsatser har 

genomförts via kyrkan och genom att 

medarbetare inom verksamheten medverkat i 

mediesammanhang i Ekonominyheterna på 

TV4 och i radio.  

 

Verksamheten har ökat antal 

informationsinsatser under året från 11 

tillfällen 2016 till 24 tillfällen under 2017.  

De informationsinsatser som genomförts ger 

resultat eftersom antal besökare som blivit 

hänvisade till Budget- och skuldrådgivning av 

annan kommunal verksamhet har ökat under 

året.  

 

PROCESSER OCH RUTINER 

Det finns upprättade processer och rutiner för 

arbetet.  

 

Sedan 2016 finns rekommendationer från 

Konsumentverket om kommunernas budget- 

och skuldrådgivningar med syfte att säkra 

kvalitet och enhetlighet mellan kommuner. 

Lidköpings kommuns budget- och 

skuldrådgivning arbetar idag i enlighet med 

rekommendationerna, dock saknas skriftliga 

mätbara mål som verksamheten kommer 

arbeta fram under 2018. 

 

RISKANALYS 

Eftersom arbetsbelastning ökat under året har 

det funnits risk för försämrad kvalitet i form 

av tillgänglighet och service i verksamheten. 

Efter riskanalys vidtogs åtgärder i form av 

förändrade rutiner för bokning av nybesök. 

Dialog pågår även med kommuner som köper 

tjänst av förvaltningen på vilket sätt 

verksamheten ska möta de ökade volymerna.  
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RESULTAT AV EGENKONTROLL 

Tillgänglighet 

2,06

2,6 

3,5
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2015 2016 2017

Väntetid till nybesök - antal 
veckor/snitt

Den ökade arbetsbelastningen syns vid 

mätning av väntetiderna eftersom dessa har 

ökat för ett nybesök jämfört med föregående 

år.  Väntetiden har som längst varit upp till 

åtta veckor under året. Hela 39 personer har 

fått vänta längre än Konsumentverkets 

rekommendation om fyra veckor. De som har 

haft längre väntetider har sedan uteblivit från 

besöket i högre grad.  

 

När besökare väl fått en handläggare inom 

verksamheten framkommer att upplevelsen är 

en god tillgänglighet. De undersökningar som 

genomförts under våren och 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 100 

procent.  

71 %

29 %
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Hur lätt eller svårt är det att komma i 
kontakt med Budget- och 

skuldrådgivaren?

Mycket lätt

Ganska lätt

Ganska svårt

Mycket svårt

Motsvarande siffra under våren 2017 var 87 

procent och resultat från 2016 var 86 procent. 

Källa: Egen undersökning. 

 

Information 

Det är viktigt att den enskilde förstår 

informationen som ges av Budget- och 

skuldrådgivaren för att aktivt kunna ta ansvar 

i sin situation och vara delaktig i en 

förändring. I undersökningen av hur lätt eller 

svårt den enskilde tycker det är att förstå 

informationen svarar hela 98 procent att det 

var mycket lätt eller lätt att förstå 

informationen de fått av Budget- och 

skuldrådgivaren.  

73 %

25 %

2 % 0
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Hur lätt eller svårt är det att förstå 
informationen du får av Budget- och 

skuldrådgivaren?

Mycket lätt

Ganska lätt

Ganska svårt

Mycket svårt

Resultat för samma fråga var 95 procent 

under våren 2017 och 92 procent vid 

undersökning 2016. Källa: Egen 

undersökning. 

Bemötande 

Mätning av bemötande visar stabilt goda 

resultat.  
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Resultatet ovan visar att 100 procent anser att 
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budget- och skuldrådgivaren visar mycket stor 

eller ganska stor förståelse för deras situation 

vid kontakt med verksamheten. Vårens 

undersökning visade på 97 procent och 2016 

på 95 procent. Källa: Egen undersökning. 

EFFEKTER AV INSATSER 

 

2015 2016 

 

2017 

Antal skuldsaneringar 

hos Kronofogden 

- 45 

 

 

73 

Antal skuldsaneringar 

där Budget- och 

skuldrådgivningen 

varit behjälpliga med 

ansökan till 

Kronofogden. 

- 41 

 

 

 

 

 

 

60 

Antal beviljade 

skuldsaneringar 10 20 

 

33 

 

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. 

65%

20%

4%
0%0%

11%

Hur har din situation förändrats sedan 
du kom i kontakt med Budget- och 

skuldrådgivaren i kommunen.

Förbättrats
mycket

Förbättrats lite

Ingen förändring

Försämrats lite

Försämrats
mycket

Kan inte bedöma

Av resultatet framgår att hela 85 procent 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. 

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

Det har inte inkommit några klagomål på 

verksamheten under året.  

 

PERSONAL- OCH 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Budget- och skuldrådgivningen består av 2,75 

tjänster och personalgruppen har varit stabil 

under året. Personalgruppen ansvarar även för 

konsumentvägledning. Samtliga personal har 

deltagit vid de två nationella budget- och 

skuldrådgivningsdagar som hålls en gång per 

år. Personal har även deltagit vid 

utbildningsdagar genomförda av BUS-

föreningen samt deltagit vid nätverksträffar 

och länsträffar. En personal har deltagit i 

webbutbildning inom affärsekonomi. 

 

LIDKÖPING I JÄMFÖRELSE MED 

ANDRA 

Det saknas jämförande uppgifter gällande 

budget- och skuldrådgivning förutom när det 

gäller väntetider där finns den så kallade 

Läget i landetundersökningen som publiceras 

i april.  

 

UTVECKLINGSSOMRÅDEN 2018 

 Utveckla det förebyggande arbetet för 

att förhindra att människor hamnar i 

överskuldsatthet.  

 Arbeta fram mål för verksamheten 

som sedan kan fastställas politiskt. 
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EKONOMISKT 

BISTÅND  

Inom Social & Arbetsmarknad är det 

Ekonomienheten som ansvarar för 

handläggning av ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen. Huvuduppgiften är att 

stödja den enskilde att nå självförsörjning och 

i avvaktan på det pröva den enskildes rätt till 

ekonomiskt bistånd. 

 

Under året har det totala antalet hushåll ökat. 

Det är framförallt flyktinghushåll som ökar 

till följd av ett ökat mottagande de senaste 

åren.  

 

 

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:  

 Ekonomiskt bistånd till dator, 

surfplatta eller smartphone samt 

bistånd till bredband för att möjliggöra 

elektronisk ansökan om ekonomiskt 

bistånd. Riktlinjerna bedöms vara 

särskilt viktiga för familjer med 

skolbarn för att barnet ska kunna delta 

i skolarbetet och för att föräldrarna ska 

kunna hålla kontakt med skolan och ta 

del av information. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har 

antagit flera ändringar i riktlinjer under året:  

 

 Ekonomiskt bistånd avseende borgen 

för bostad. Ändringarna gäller bland 

annat tydliggörande av 

uppföljningsansvaret inom nämndens 

verksamhet. 

 Ekonomiskt bistånd avseende 

småbarnsföräldrar och arbete med 

syfte att tydliggöra när föräldrar 

behöver stå till arbetsmarknadens 

förfogande igen efter föräldraledighet.  

 Ekonomiskt bistånd avseende 

fondmedel. Av ändringen 

framkommer att fondmedel inte ska 

beaktas som inkomst vid 

framräknande av försörjningsstöd. 

 Ekonomiskt bistånd avseende 

boendekostnader och riktlinjer 

avseende skäliga boendekostnader. 

Ändringarna avser dels 

tidsbegränsning om max sex månader 

avseende magasinering av 

tillhörigheter och dels höjning av 

skäliga boendekostnader. 

 Ekonomiskt bistånd avseende cykel. 

Ändringarna avser förtydligande av 

när rätt till ekonomiskt bistånd 

avseende cykel föreligger samt att 

bistånd till cykel kan beviljas till barn 

från årskurs fyra om behov föreligger 

av cykel på grund av skola eller 

fritidsaktiviteter.  

 

SAMVERKAN 

Samverkan inom förvaltningen 

Samverkan mellan socialsekreterare med 

ansvar för ekonomiskt bistånd och personal 

vid Ung Arena har fungerat väl under året. 

Två socialsekreterare från Ungdomsteamet på 

 2015 2016 2017 

Hushåll, exkl. 

flyktingar 

492 472 432 

Hushåll flyktingar 51 82 138 

Hushåll under 25 år  141 135 138 

Totalt antal hushåll 543 554 570 

Totalt antal 

bidragsmånader 

3116 2947 2949 

Antal 

nybesöksbokningar ek. 

bistånd inkl. dödsbo 

312 249 349 
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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.   

 

Samverkan med Närhälsan 

Förvaltningen har ett samverkansavtal med 

vårdcentralerna i kommunen och har under 

året haft ett aktivt samarbete. En ny rutin för 

samverkan i individärenden har utarbetats 

med syfte att minska sjukskrivningstiden för 

sökande och underlätta för den enskilde att 

snabbare återgå till att kunna stå till 

arbetsmarknadens förfogande. I vilken 

utsträckning det gett resultat finns inga siffror 

på i dagsläget men uppfattningen är att 

samarbetet har underlättat i individärenden. 

Guldvingens Vårdcentral driver ett ESF-

projekt 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. I oktober 2017 visade projektet på 

en minskning av andelen patienter sjukskrivna 

mer än 90 dagar med 9 procent. 

Målsättningen i projektet som pågår hela 

2018 är en minskning med 20 procent. 

Framgångsfaktorer som vårdcentralen har sett 

är ökad läkarbemanning, en heltid 

rehabkoordinator samt att den samverkan som 

sker med socialtjänsten i projektet har 

inneburit en ökad kunskap om vad 

socialtjänsten kan erbjuda.  

Samverkan med arbetsförmedlingen 

Samverkan med Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan har på handläggarnivå och 

enhetschefsnivå följts upp under året.  En 

handläggare från Arbetsförmedlingen är 

representerad på Social & Arbetsmarknad en 

gång per månad för att underlätta konsultation 

och trepartsmöten.  

 

Sedan 2016 har det funnits ett samarbete 

mellan förvaltningen och Arbetsförmedlingen 

i projektet som kallas Jobbstegen. Jobbstegen 

riktar sig först och främst till personer upp till 

30 år med särskilt fokus på barnfamiljer. 

Projektet har pågått under 2017 och har nu 

avslutats med goda resultat. Sex av åtta 

deltagare i projektet har gått till egen 

försörjning varav fem i arbete och en i studier. 

Jobbstegen avslutas eftersom det saknas 

ekonomiska medel till en fortsättning, 

Samverkanssvårigheter med 

Försäkringskassa och Vuxenpsykiatrin 

Försäkringskassan har på grund av 

arbetsbelastning i sin egen organisation 

meddelat att de inte har möjlighet att 

prioritera samverkan. Detta har märkts både 

på övergripande samverkansnivå men också i 

individärenden vid exempelvis SIP. Det har 

också varit svårigheter i samverkan med 

Vuxenpsykiatrin framförallt i individärenden 

eftersom det är långa väntetider för den 

enskilde för stöd och utredning samt brister i 

kontinuitet för personer med pågående 

kontakter.  

 

RESULTAT AV EGENKONTROLL 

Tillgänglighet 

Väntetiderna från första kontakt till en tid för 

ett första nybesök har ökat under året. 
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Ökningen beror på minskad bemanning till 

följd av personalomsättning och 

sjukskrivningar 
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Väntetid försörjningsstöd från första kontakt 

vid nybesök till beslut - medelvärde 

Lidköping har ett medel på 10 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 

 

Andel som väntat längre än 14 dagar 

Andel som väntat längre än 14 dagar från 

första kontakttillfälle till beslut om 

försörjningsstöd har ökat mellan åren och är 

32 procent jämfört med 26 procent året innan 

(2016). Bilden visar Lidköping jämfört med 

samtliga Sveriges kommuner. Grönt är lägst 

värden och rött är högst.  

 

Resultatet är fortfarande lägre än snittet för 

riket (41 %) och lägst bland jämförbara 

kommuner. Källa: Kolada 31463. 

 

Två klagomål avseende tillgänglighet har 

inkommit men har inte föranlett några 

åtgärder. Förhoppningen är att den 

digitalisering av ansökningsprocessen som 

pågår kommer att förbättra tillgängligheten 

och minska handläggningstiderna. 

Målsättningen är att 80 procent av de som 

ansöker om ekonomiskt bistånd varje månad 

ansöker via e-tjänsten i december 2018. 

 

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. 

 

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

Klagomål har tagits emot och besvarats under 

året. Se under Tillgänglighet gällande idéer 

om förbättringar.  

 

LEX SARAH 

En rapport med stöd av lex Sarah har 

rapporterats under året gällande brister i 

hantering av sekretesskyddade uppgifter. 

Rapporten har bidragit till förbättringsarbete 

gällande förstärkt IT-introduktion till 

nyanställda. 

 

PERSONAL- OCH 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Arbetsbelastningen på den enhet som 

handlägger ekonomiskt bistånd har under året 

varit hög till följd av personalomsättning och 

sjukskrivningar. Detta har påverkat 

kontinuiteten för den enskilde i kontakt med 

verksamheten. 

 

 2015 2016 2017 

Antal domar där 

Förvaltningsrätten avslagit 

sökandes överklagan 

    39     23 19 

Antal domar där 

Förvaltningsrätten bifallit 

sökandes överklagan 

      4       1 1 

Antal domar där 

Förvaltningsrätten delvis 

bifallit sökandes överklagan 

- - 3 

Antal avslagsbeslut 

ekonomiskt bistånd 

2356 1813 1844 
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Kompetensutveckling som genomförts under 

året med fokus på ekonomiskt bistånd har 

varit en webbaserad utbildning som heter 

Fokus ekonomiskt bistånd samt grundkurs i 

dödsbohandläggning.  

EFFEKTER AV INSATSER 

Totalt har 335 ärenden avslutats under 2017.  

 

144

53

45

41

4

18
9 7 14

Avslutningsorsaker i antal

Annan ersättning/bidrag

Annan orsak

Arbete

Ej avhörd

Ersättn. arbetslös

Flyttat

Pension 65+

Studier

Ändrad familjesituation

 

Avslutningsorsakerna kategoriseras av 

Socialstyrelsen. Annan ersättning/bidrag kan 

vara exempelvis ersättning från 

försäkringskassan. Annan orsak kan vara 

exempelvis att ansökan avbryts, att personen 

får andra inkomster, flyttar eller att ansökan 

endast gäller tillfälligt bistånd. 

 

LIDKÖPING I JÄMFÖRELSE MED 

ANDRA 

Genomsnittlig biståndsperiod 

Genomsnitt biståndperiod för personer med 

ekonomiskt bistånd i Lidköping är 5.8 (2016) 

Resultat för 2017 är 5,1 men jämförande 

resultat kommer senare i år. Resultatet för 

2016 är lägre än snittet för riket och lägre än 

tidigare år eftersom snittet varit 6.4 (2015) 

och 6.2 (2014). Bilden visar Lidköping i 

jämförelse med samtliga kommuner där den 

horisontella linjen visar snittet för riket 6.7. 

 

Källa: Kolada N31811 

 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 Personalstabilitet 

 Ökad tillgänglighet genom e-ansökan 

 Fler till arbete genom nytt arbetssätt 

tillsammans med EAS. 
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ENSAMKOMMANDE 

BARN  

Inom Social & Arbetsmarknad är det 

Integrationsenheten som ansvarar för 

myndighetsutövning för ensamkommande 

barn och unga och boendeenheterna som 

ansvarar för de kommunala HVB och 

stödboendena. Tillsammans ska enheterna 

verka för att de ensamkommande barn och 

unga som anvisats till kommunen växer upp 

under trygga och goda förhållanden.  

Under året har antalet ensamkommande 

kraftigt minskat och till följd av detta har en 

stor omställning skett för att anpassa 

verksamhet efter antal. I december 2017 hade 

nämnden totalt ansvar för 76 

ensamkommande jämfört med ca 120 

ensamkommande barn och ungdomar vid 

samma tidpunkt 2016. 

Det kom fyra nya anvisningar under året. 

Totalt finns det ca 40 barn och ungdomar 

inom verksamheten som väntar på besked, har 

fått ett avslag eller har fått ett avslag och 

åldersupphöjning. Ca 36 barn och unga har 

uppehållstillstånd.  

PROCESSER OCH RUTINER 

 

Följande processer och rutiner har upprättats 

och utvecklats för att säkra kvalitén i 

verksamheten:  

 Rutiner utifrån nämndens riktlinje 

(beslut) om att unga som fått sin ålder 

upphöjd får stanna under 

överklagningstiden.  

 Efter påpekande efter tillsyn av IVO 

har rutiner för beslut och 

lämplighetsbedömning vid inskrivning 

på HVB och stödboende upprättats så 

att verksamheten uppfyller kraven i 

Socialstyrelsens föreskrifter.  

 På HVB och stödboende har rutinerna 

för fritidsbidrag setts över för att 

kunna tillgodose att ungdomarna på 

boendena har en aktiv fritid.  

 Rutin har upprättats för egenvård vid 

HVB och stödboende. 

 Rutin vid ansökan om särskild 

förordnad vårdnadshavare. 

 Rutin för möte efter besked om 

permanent eller tillfälligt 

uppehållstillstånd.  

 

 Rutin vid resor. 

 

SAMVERKAN 

Intern samverkan 

För att öka begripligheten för 

socialsekreterarnas och boendestödjarnas 

olika roller har ett aktivt arbete pågått under 

året med att förbättra samverkan mellan 

boendepersonal och socialsekreterare. En 

ytterligare ambition har varit att förtäta 

samarbetet och få ökad förståelse för 

varandras roller och uppdrag.  

 

Extern samverkan  

För att tydliggöra samverkan kring 

ensamkommande unga som fyller 18 och 

åldersupphöjda 18-åringar har en 

samverkansrutin tagits fram med 

Migrationsverket och 

Överförmyndarverksamheten.  

Under året larmades det nationellt om ökad 

psykisk ohälsa bland gruppen nyanlända barn 

och unga. Med anledning av detta togs en 

beredskaps- och handlingsplan fram för 

målgruppen i samverkan med gymnasiet, 

Närhälsan, BUP, Elevhälsan med checklista 

för kontakt och samarbete.  
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RISKANALYSER 

Risk- och konsekvensanalyser har genomförts 

löpande i verksamheten under året på grund 

av förändringar i verksamheten från HVB till 

stödboende och stängning av platser.  

 

Riskanalys i samband med omvandling från 

HVB och stödboende och omplacering av 

ungdomar i samband med nedstängning av 

verksamheter visade på risker för minskad 

trygghet och brister i delaktighet för den 

enskilde. För att minska riskerna har 

ungdomarna så långt det är möjligt fått önska 

vilket boende de vill flytta till och 

verksamheten har sett till att det alltid varit en 

känd personal med till det nya boendet. Detta 

har bidragit till att omflyttningen fungerat ur 

ett brukarperspektiv.  

 

RESULTAT AV EGENKONTROLLER  

 

Rättssäkerhet i myndighetsutövningen 

Inom myndighetsutövningen har BBIC-

materialet På väg prövats vid handläggning i 

vissa ärenden. I dessa ärenden har materialet 

bidragit till bättre underlag inför 

bedömningen av vilken förmåga ungdomen 

har att klara sig själv inom olika områden. 

 

Socialsekreterare har genomfört 

egenkontroller av sin dokumentation i 

utredningarna och resultatet har visat på god 

rättssäkerhet och att barnet kommer till 

uttryck inför beslut som rör dom. 

Förbättringsbehov har tagits fram gällande att 

upprätta utredningsplaner, att dokumentera 

samtyckte till kontakter tydligare och att 

upprätta vårdplan i nära anslutning till 

placering.  

 

Rättssäkerhet på HVB och stödboende 

Egenkontroll av att genomförandeplaner finns 

upprättade i verksamheten visar att ungdomar 

på HVB i hög grad har aktuella 

genomförandeplaner medan det i lägre 

utsträckning finns aktuella 

genomförandeplaner vid stödboende. 

 

Den egenkontroll av kvalitet på innehåll i 

genomförandeplanerna som verksamheten 

planerade har inte kunnat genomföras som 

tänkt.  

 

Brukarupplevd kvalitet på HVB och 

stödboende 

Kommunen har medverkat i Sveriges 

kommuner och landstings (SKL) 

pilotundersökning för uppföljning av 

ensamkommande barn och unga på HVB och 

stödboende. Totalt var 23 ungdomar från tre 

olika enheter med och svarade på frågorna. 

Nedan redovisas kommunens samlade resultat 

och jämförelse med riket. Varje enhet har 

även fått ett eget resultat för enheten att 

bedriva förbättringsarbete utifrån. 

  

Trygg och säker vård 

86 %
80%
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Lidköping Riket

Andel som anser att de är trygga där dom 
bor.

En stor andel har svarat att de känner sig 

mycket trygga eller trygga där dom bor. 

Resultatet är bättre än snittet för riket. Källa: 

SKL:s pilotundersökning för HVB och 

stödboende Ensamkommande. 

 

Resultatet stämmer med resultatet från IVO:s 

tillsyn under året där de bedömer att 

förvaltningens boenden har förutsättningar för 

trygg och säker vård vid HVB och 

stödboende.  
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Trivsel 

95 %

83%
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Lidköping Riket

Andel som anser att de trivs där dom bor

Andelen som svarat att de trivs mycket bra 

eller bra där dom bor är hög. Resultatet är 

långt högre än snittet för riket. Källa: SKL:s 

pilotundersökning för HVB och stödboende 

Ensamkommande. 

 

Delaktighet 

73% 68%

0

20

40

60

80

100

Lidköping Riket

Andel som anser att de får vara med och 
bestämma om sådant som är viktigt i 

boendet

Andelen som svarat att de ofta eller alltid får 

vara med och bestämma om sådant som är 

viktigt i boendet är bättre än snittet för riket 

men är lägre än upplevd delaktighet för andra 

grupper vid undersökningar inom 

socialtjänsten. Källa: SKL:s 

pilotundersökning för HVB och stödboende 

ensamkommande. 

 

För att stärka delaktigheten har verksamheten 

under året arbetat särskilt med 

kontaktmannaskapet i förhållande till den 

enskilde. Bedömningen är att detta medfört 

bättre kvalitet vid uppföljningar och bättre 

ordning i planeringen av vården. På vilket sätt 

det påverkat delaktigheten direkt är ännu 

oklart och arbetet med att stärka delaktigheten 

kommer att ske i dialog med ungdomarna på 

olika sätt under året som kommer.  

 

Tillgänglighet 

 

87% 85%
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Lidköping Riket

Andel som anser att det finns någon vuxen 
att prata med när de behöver

Andelen som svarat att det alltid eller ibland 

finns någon vuxen att prata med när de 

behöver är likvärdigt med resultatet för riket. 

Källa: SKL:s pilotundersökning för HVB och 

stödboende Ensamkommande. 

 

Under året har en ny bemanningsmodell tagits 

fram för att sättas i drift under hösten. I den 

nya bemannings- modellen har särskild 

hänsyn tagits till när på dygnet ungdomarna 

har störst behov av personal.  

 

Stöd från verksamheten 

96%

82%
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Lidköping Riket

Andel som är nöjda med det stöd de får för 
att i framtiden klara egen bostad

Andelen som svarat att de är nöjda eller 

mycket nöjda med det stöd de får för att i 

framtiden klara en egen bostad är mycket högt 

och klart bättre än resultatet för riket. Källa: 

SKL:s pilotundersökning för HVB och 

stödboende Ensamkommande. 
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För att stärka förberedelserna för ett framtida 

vuxenliv har ett av våra HVB bland annat 

testat gruppverksamhet på olika teman som 

matlagningsgrupp och samhällsinformation 

genom materialet Hitta rätt. Deltagandet i de 

olika grupperna har varierat och det har till 

och från varit svårt med att få regelbunden 

närvaro från ungdomarna i de olika 

grupperna. Arbetet med Hitta rätt kvarstår 

som ett utvecklingsområde under 2018.  

83% 82%
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Lidköping Riket

Andel som är nöjda med den hjälp de 
behöver med sina läxor

Andelen som svarat att det är mycket nöjda 

eller nöjda på frågan är likvärdigt med 

resultatet för riket. Källa: SKL:s 

pilotundersökning för HVB och stödboende 

Ensamkommande. 
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Lidköping Riket

Andel som är nöjda med den hjälp de får 
för att kunna ha en bra fritid.

Andelen som svarat att de är mycket nöjda 

eller nöjda med stödet för en bra fritid är långt 

över resultatet för riket. Andelen 

ensamkommande ungdomar i Lidköping som 

är aktiva i en förening i Lidköping är 86 

procent vilket är likvärdig med snittet för 

riket. Källa: SKL:s pilotundersökning för 

HVB och stödboende Ensamkommande. 

 

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

 

Genom Läkare utan gränser som regelbundet 

varit i verksamheten har det inkommit 

synpunkter om förbättringsbehov. Bland 

annat hade ungdomar till organisationen 

framfört klagomål angående tillgängligheten 

till sin socialsekreterare, att de inte alltid 

visste vem deras socialsekreterare var och vad 

socialsekreterarens uppdrag är. Synpunkterna 

har tagits om hand och bidragit till 

förbättringsåtgärder i form av bättre 

hänvisning vid ledighet och tydlig 

information om öppettider både vid lokalerna 

och genom uppslag på boendena.  Arbete har 

skett med att informera och tydliggöra vem 

som är deras socialsekreterare genom bland 

annat visitkort. Förtydligande om vad 

socialsekreterarens roll och uppdrag är har 

skett kontinuerligt vid uppföljningar med 

ungdomen. 

 

Det har vidare inkommit två beröm från tolk 

respektive god man när det gäller 

myndighetsutövningen. Synpunkterna visar 

på god ordning i rutiner och att samarbete och 

samverkan med gode män fungerar bra.  

 

När det gäller HVB och stödboende har 

klagomål och synpunkter framförallt 

framförts gällande delaktighet och särskilt 

relaterat till mat där vissa åtgärder för 

förbättrad delaktighet redan vidtagits under 

året.  

 

LEX SARAH 

 

Under året har fem verksamheter gjort lex 

Sarah-rapporter. Rapporterna har handlat om 

brister i bemötande och utförande av insats 

samt brister i rättssäkerhet. Två utredningar 

avslutades utan konstaterade brister. 

Rapporterna har bidragit till förbättringsarbete 

gällande bland annat förändrade rutiner och 

de har satt fokus på behov av gemensamma 

värdegrundsdiskussioner i verksamheten.  
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RESULTAT AV TILLSYN 

 

Inspektionen för vård och omsorg har 

genomfört tillsyn i samtliga HVB och i 

stödboendet under året och tillsynen har visat 

följande: 

 Samtliga verksamheter har en 

bemanning som ger förutsättning 

för trygg och säker vård 

 Det finns rutiner i verksamheterna 

 Lokalerna är ändamålsenligt med 

undantag från Galathea 

stödboende där lokalerna i Folkets 

hus bedömdes kunna förbättras 

med hänsyn till trygg och säker 

vård. 

 Lämplighetsbedömningar har inte 

dokumenterats i enlighet med 

bestämmelser vid inskrivning. 

 All personal vid Annagatan och 

Galathea stödboende kände inte 

till sin rapporteringsskyldighet 

som följer av bestämmelserna om 

lex Sarah 

 Det fanns brister i 

sammanställning av synpunkter 

och klagomål vid Galathea 

stödboende.  

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 

HVB och stödboende 

 Att lämplighetsbedömningar görs i 

alla ärenden och enligt gällande 

bestämmelser 

 Att all personal känner till sin 

rapporteringsskyldighet lex Sarah 

 Värdegrundsarbete och ett gemensamt 

synsätt i den nya arbetsgruppen. 

 Stärka upplevelse av delaktighet för 

unga i verksamheten 

 Fortsatt arbete med Hitta rätt. 

 

 

 

Myndighetsutövning 

 Förbättra tillgänglighet och 

kommunicering kring tillgänglighet  

 Öka brukarinflytande 

 Utveckla samverkan med 

boendepersonalen 

 Revidering av rutiner och processer i 

ledningssystemet 

 Utredningskunskap 
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FAMILJERÅDGIVING 

Familjerådgivningens uppdrag är att erbjuda 

samtal vid kommunikationssvårigheter och 

konflikter i relationer, separationsarbete och 

vid 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. 

353
387

0

100

200

300

400

500

2016 2017

Andel ärenden Familjerådgivning

Familjerådgivningen har haft något fler 

ärenden än 2016. Åldersgrupperna 30-39 år 

och därefter 40-49 år är de största.  

64%

24%

9%

2% 1%

Fördelning av samtal

Par

Kvinna

Man

Familj

Övriga

Sammanlagt har 1187 samtal genomförts. De 

flesta samtalen är med par och de vanligaste 

fokusen på samtalen är reparationsarbete följt 

av kartläggande/klargörande samtal. 

 

30%

45%

17%

8%

Antal samtal innan avslut

1 st

2 - 4 st

5-8 st

9 eller
fler

Bilden ovan visar antal samtal innan avslut. 

Snittet för antal samtal från första kontakt till 

avslut på Familjerådgivningen är 3,07 samtal. 

 

Tillgänglighet 

Väntetid för ett första besök hos 

Familjerådgivningen är i genomsnitt två 

veckor. Detta är i nivå med tidigare år. 

 

För att förbättra tillgängligheten vid bokning 

har Familjerådgivningen tillsammans med 

förvaltningens IT-utvecklare påbörjat arbete 

mot ett digitalt bokningssystem. I samverkan 

med föreningen för kommunal 

familjerådgivning deltar förvaltningen i ett 

arbete kring en eventuell gemensam 

familjerådgivningsportal för 

familjerådgivningen nationellt.  

 

Uppsökande arbete 

För att nå ut till andra grupper och framförallt 

nya svenskar har broschyrer om 

Familjerådgivning tagits fram på arabiska, 

dari och somaliska. I andan om tidiga insatser 

har information om verksamheten lämnats i 

föräldragrupper och för att lyfta frågor kring 

parrelationen när 2 blir 3. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 

 

 Fortsatt utvecklingsarbete med den 

nya tekniken i syfte att öka 

tillgänglighet men också att nå ut med 

mer information. 
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 Fördjupning i familjerådgivningens 

arbete med våld i nära relation. 

 Brukarundersökning för att hitta 

eventuella utvecklingsområden men 

också som en del i resultat och 

kvalitetsarbetet. 
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FAMILJERÄTT 

Social & Arbetsmarknad tillhandahåller 

familjerätt för invånare i Lidköping, Skara, 

Essunga, Grästorp 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.  

 

SAMVERKAN 

 

I samverkan med elevhälsan planeras 

grupputbildning för barn enligt modellen 

Skilda världar som kommer starta igång i 

januari. Erbjudande har gått ut via skolan till 

samtliga vårdandshavare i Lidköpings 

kommun för att nå så många som möjligt. 

Även riktade erbjudanden har skett via 

föräldrar som går i samarbetssamtal. 

 

RESULTAT AV EGENKONTROLLER 

 

Under året har en brukarundersökning 

genomförts bland föräldrar i samarbetssamtal. 

Totalt har 40 personer svarat på fyra frågor 

om tillgänglighet, bemötande och resultat. 

 

Tillgänglighet till samarbetssamtal 

På frågan om väntetiden varit skälig på en 

skala mellan 1-6 (1 = inte alls och 6 = ja) 

visar resultatet visar på hög nöjdhet gällande 

väntetiden även om synpunkt framförts att 

väntetiden under sommaren varit lång. 

Medelvärdet för frågan är 5,0. 

 

 
Källa: Egen undersökning. 

 

Bemötande i samarbetssamtal  

På frågan om bemötande i samband med 

samarbetssamtal på en skala mellan 1-6  

(1 = inte alls bra och 6 = mycket bra) visar 

resultatet på en hög nöjdhet gällande 

bemötande.  

 
Medelvärdet för frågan är 5,2. Beröm 

framförs i enkäten om professionell och 

kompetent personal. Källa: Egen 

undersökning. 

 

Rättssäkerhet 

Granskning av två slumpvisa ärenden per 

månad visar på god kvalitet och rättssäkerhet i 

dokumentationen.  

 

PERSONAL- OCH 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

 

Personalen som arbetar med familjerättsliga 

frågor inom förvaltningen har mångårig 

erfarenhet inom området. Viss 

personalomsättning har skett under året. 

 

EFFEKTER AV INSATSER 

 

Utredningar gällande vårdnad- boende och  

umgänge har minskat något och verksamheten 
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konstaterar att fler och fler föräldrar även enas 

under pågående utredning. 

Samarbetssamtalen ökar även under 2017. 

 

Bedömning om förändring för barn efter 

samarbetssamtal 

Föräldrar i samarbetssamtal har fått bedöma 

positiva förändringar för barnet efter 

samarbetssamtal på en skala 1-6 (1 = lite och 

6 = mycket). De flesta skattar en trolig hög 

grad av positiv förändring för barnet efter 

samtalen. Medelvärdet för frågan är 4,3 

 

Källa: Egen undersökning. 

 

Bedömning om förändring för föräldrar efter 

samarbetssamtal 

Föräldrar i samarbetssamtal har själva bedömt 

i vilken utsträckning samtalen underlättat 

förståelsen och samarbetet med den andra 

föräldern på en skala 1-6 (1 = lite och 6 = 

mycket). De flesta bedömer att samtalen i hög 

grad har underlättat förståelsen för- och 

samarbetet med den andre föräldern. 

Medelvärdet för frågan är 4,1. 

 

 

 

Källa: Egen undersökning. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 

 Fortsatt utveckling av 

gruppverksamheten Skilda världar 

med erbjudande om fler grupper i 

samarbete med Barn & Skola. 

 Utveckla samarbete och rutiner efter 

att avtalet om Lidköpings försäljning 

av tjänster inom Familjerätt till Vara 

kommun träder i kraft. 
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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.  

 

Antal träningskontrakt

Antal beslut om boendesamordning

OBS! Träningskontrakt för nyanlända är inte 

inkluderade i statistiken ovan. För nyanlända 

tillkommer vid mättillfället ca 40 – 50 

träningskontrakt varav ca 25 träningskontrakt 

för lägenheter i allmänt bestånd.  

 

PROCESSER OCH RUTINER 

 

Under året har följande förbättringsarbete 

genomförts inom förvaltningen:   

 Översyn av kriterier kring vilka som 

ska beviljas boendesamordning. 

 Översyn av processer och rutiner 

gällande boendesamordning och 

träningskontrakt  

 Översyn hur vräkningsförebyggande 

arbete i förvaltningen ska gå till. 

 

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.  

 

RESULTAT AV EGENKONTROLLER 

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 

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.   
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RESULTAT AV SOCIALSTYRELSENS 

NATIONELLA KARTLÄGGNING 

 

Under året har Socialstyrelsen genomfört en 

nationell kartläggning av hemlöshet.  

Mätningen baseras på en inventering av 

personer i olika hemlöshetssituationer under 

en viss vecka i mars 2017. Förvaltningen har 

initierat en särskild fördjupad analys av 

resultatet för Lidköping som kommer 

redovisas för nämnd under våren -18. Trenden 

är att antal akut hemlösa ökar liksom antal 

träningskontrakt.  

 

LIDKÖPING I JÄMFÖRELSE MED 

ANDRA 

 

Antal hemlösa per 10 000 invånare. 

Antal hemlösa per 10 000 invånare jämfört 

med jämförbara kommuner IFO. 
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Varberg

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 2018 

 Fortsätta utveckla arbetet med 

vårdkedja. 

 Utveckla samverkan inom 

förvaltningen genom teambaserat 

arbetssätt. 
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KONSUMENT-

VÄGLEDNING 

Konsumentvägledningen är inte en lagstadgad 

skyldighet. Konsumentvägledningen ger 

rådgivning till kommuninvånare i 

konsumenträttsliga frågor. 

Konsumentrådgivning utförs även åt Götene 

och Skara. Arbetet med konsumentvägledning 

bedrivs inom Ekonomienheten av samma 

personal som ansvarar för Budget- och 

skuldrådgivning.  

 

Antalet ärenden har mer än halverats sedan 

2015. 

399
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Totalt antal ärenden konsumentvägledning 

En orsak till minskningen är att den 

rikstäckande upplysningstjänsten Hallå 

Konsument handlägger fler ärenden. Dessa 

ärenden har fördubblats under samma period. 
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KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

 

Det har inte inkommit något klagomål på 

verksamheten under året. Däremot har ett 

beröm kommit in gällande information om 

konsumentvägledning på hemsidan.  

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 

Under hösten 2017 har kommunvägledare på 

Kontaktcenter utbildats inom 

konsumentvägledning för att successivt ta 

över större delar av ansvaret för detta i 

kommunen.  

 

Förvaltningen har kvar ansvaret för 

informationsinsatser gällande detta 

verksamhetsområde samt 

konsumentvägledningsansvaret för de 

kommuner som förvaltningen säljer tjänst till.  

 

 
Budget- och skuldrådgivare Elisabeth Ek 
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MISSBRUKS- OCH 

BEROENDEVÅRD  

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 löpande. 

Under året har nya processer kartlagts för att 

tydliggöra arbetsgången i samband med nya 

behandlingsinsatser CRA och MET samt 

rutiner för att använda screeningsinstrumentet 

AUDIT och DUDIT. 

 

SAMVERKAN 

 

Under året har Trepartsavtalet reviderats. 

Avtalet reglerar samverkan mellan 

kommunen och öppen- och 

slutenvårdspsykiatrin, Närhälsan och 

Hamnstadens vårdcentral. Utifrån avtalet har 

en nystart av handläggargruppen gjorts. 

Handläggargruppen syftar till att 

kvalitetssäkra och utveckla samverkan i 

individärenden. Handläggargruppen har 

arbetat särskilt med att implementera rutiner 

gällande SIP – samordnad individuell plan.  

 

Ett nytt övergripande Hälso- och 

sjukvårdsavtal mellan Västra Götaland och 

kommunerna har antagits. Förvaltningen har 

även implementerat den överenskommelse 

om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med 

missbruk som är ett underavtal. 

 

Förvaltningen deltar med representant i 

missbruksnätverket i Skaraborg där 

Lidköping under året varit ordförande.  

 

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) 

 Motivationshöjande behandling 

(MET) 

 Motiverande samtal (MI) 

 Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

 Tolvstegsbehandling. 

 

För att förstärka arbetet med att tidigt 

upptäcka riskbruk och missbruk hos enskilda 

har flera enheter inom förvaltningen även 

implementerat den rekommenderade insatsen 

AUDIT och DUDIT där screening genom ett 

antal frågor möjliggör skattning av alkohol 

och drogvanor. En baslinjemätning 

genomfördes innan insatsens införande vilken 

kommer följas upp under 2018 med en 

mätning efter införandet. Förhoppningen är 

att effekter av den nya insatsen då ska visa 

sig.   

Forskningsprojekt 

Under 2016 och 2017 har förvaltningen 

deltagit i forskningsprojektet Förbättring av 

insatser vid missbruksbehandling inom svensk 

socialtjänst. Forskningsprojektet genomförs 

av Institutionen för socialt arbete i Umeå 

Universitet och syftet är att få bättre kunskap 

om missbruksvårdens insatser, om insatserna 

fungerar och för vilka målgrupper.  
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Pilotprojekt Triple A 

Det har även pågått ett pilotprojekt inom 

verksamheten med att testa digitala alkotester 

genom så kallad Triple A. Pilotprojektet är 

halvtid men tidiga resultat visar tveksamheter 

kring metoden. Det är framförallt omfattande 

administration kring tjänsten Triple A som 

gör att det inte självklart blir en fortsättning 

efter projektet. Projektet ska utvärderas i mars 

2017.  

 

RESULTAT AV EGENKONTROLL 

 

Utredningstider 

Utredningstiderna har minskat 11 dagar i snitt 

från 2015 till 2017 och är nu i genomsnitt 51 

dagar från ansökan till beslut. Bilden visar 

Lidköping i jämförelse med Sveriges samtliga 

kommuner.  

 

 
 

Utredningstiderna är kortare än snittet för 

riket (58) och i nivå med liknande kommuner 

(49). Utredningstider för kvinnor är något 

längre än för män. Bild: Kolada (U35400)  

 

Upplevelse av tillgänglighet 

Förvaltningen deltar för tredje året i rad i 

SKL:s nationella brukarundersökning 

gällande myndighetsutövning inom 

missbruks- och beroendevården. I 

undersökningen mäts bland annat upplevelsen 

av tillgänglighet till sin socialsekreterare. 
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Lidköping Riket

Andel som anser att det är lätt att komma i 
kontakt med sin socialsekreterare

 

Av bilden framgår att andel som svarat att det 

är mycket lätt eller ganska lätt att komma i 

kontakt med socialsekreteraren via telefon 

eller e-post är över värdet för riket. Resultatet 

är likvärdigt med föregående år (93). Källa: 

SKL:s brukarundersökning IFO. 

 

Bemötande 

Den nationella brukarundersökningen mäter 

bemötande genom att ställa en fråga om 

vilken förståelse socialsekreteraren visar för 

den enskildes situation.  
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Andel som anser att socialsekreteraren visar 
förståelse för den enskildes situation

Andel som svarat att socialsekreteraren visar 

mycket stor eller stor förståelse är strax över 

värdet för riket och är något bättre än 

föregående år (93). Källa: SKL:s 

brukarundersökning IFO. 

 

Inflytande  

För att mäta inflytande och delaktighet ställs 

en fråga om den enskilde kunnat påverka 

vilken hjälp de fått av socialtjänsten.  
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Lidköping Riket

Andel som anser att de kunnat påverka 
vilken hjälp de fått

Andel som svarat mycket eller ganska mycket 

på frågan är över värdet för riket och visar på 

en stor förbättring jämfört med föregående år 

(80). Källa: SKL:s brukarundersökning IFO. 

 

Delaktighet 

För att mäta delaktighet ställs en fråga om 

socialsekreteraren efterfrågar den enskildes 

egna synpunkter på hur situationen kan 

förändras.  
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Andel som anser att socialsekreteraren 
efterfrågar deras synpunkter om hur deras 

situation kan förändras

Andel som ja på frågan är något bättre än 

riket och förbättrat jämfört med föregående år 

(83). Källa: SKL:s brukarundersökning IFO. 

 

RESULTAT AV TILLSYN 

Inspektionen för vård och omsorg har 

genomfört tillsyn på nämndens utredningar 

gällande missbruk. IVO lämnande ingen 

kritik när det gäller utredningsarbetet. IVO 

påpekade dock att uppgiften om utredningen 

är kommunicerad eller inte ibland saknas i 

dokumentationen. Detta har åtgärdats. 

 

IVO har även genomfört tillsyn i ett enskilt 

ärende under året utifrån ett klagomål. 

IVO konstaterar att nämnden tillgodosett den 

enskildes stöd för sitt missbruk men brustit i 

handläggning av ärendet. Bristerna handlade 

om att nämnden sammanställt en utredning 42 

dagar efter att den enskilde erhållit insats samt 

att den enskilde inte fått skriftligt avslag eller 

information om möjligheterna att överklaga 

beslutet. Kritiken har resulterat i ändringar i 

arbetssätt.   

 

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

   

Det har inkommit en synpunkt under året som 

gällde förvaltningens arbete med missbruks- 

och beroendevård i allmänhet. Den har inte 

bedömts föranleda behov av förbättringar i 

verksamheten. 

 

LEX SARAH 

 

Verksamheten har varit föremål för en lex 

Sarah-utredning under året gällande brister i 

samband med rapportering av drogtest. 

Åtgärder har vidtagits och översyn av 

processen drogtest planeras. 

 

PERSONAL- OCH 

KOMEPTENSFÖRSÖRJNING 

 

Förvaltningen har en i huvudsak stabil 

arbetsgrupp med erfaren personal vad gäller 

arbetet med missbruk. Personalen har 

socionomexamen eller annan 

beteendevetenskaplig utbildning. Under året 

har personalen gått utbildning med fokus på 

lagstiftning med missbruk samt utbildning om 

systematisk uppföljning genom ASI och U-

båt. 

 

EFFEKTER AV INSATSER 

Verksamheten har påbörjat systematisk 

uppföljning inom missbruk- och 

beroendevård utifrån resultat av ASI- 

intervjuer och uppföljning genom så kallad U-

båt. Trots att arbetet är under uppstart har ett 

första resultat kunnat presenteras. Resultatet 
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baseras nästan uteslutande på effekter av 12-

stegsbehandlingen och visar att 95 procent 

skattar att problemen blivit bättre tack vare 

den hjälp de fått i insatsen. Ett resultat som är 

högt och bättre än snittet för andra 

kommuner.  

 

Upplevd förändring 

I den nationella brukarundersökningen ställs 

en fråga om den enskilde anser att situationen 

förändrats till det bättre efter kontakt med 

verksamheten.  

83 % 85%

0

20

40

60

80

100

Lidköping Riket

Andel som anser att situationen förändrats 
till det bättre efter kontakt med 

verksamheten

Resultatet för förändring är strax under värdet 

för riket och sämre än föregående år (96). 

Källa: SKL:s brukarundersökning IFO. 

 

LIDKÖPING I JÄMFÖRELSE MED 

ANDRA 

Inom missbruk- och beroendevård jämförs 

kvalitetsindikatorer inom områdena: 

 Helhetssyn och samordning 

 Kunskapsbaserad verksamhet 

 Självbestämmande och integritet 

 Trygghet och säkerhet 

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 under 

utveckling.   

 

Helhetsbedömning 

Genom SKL:s brukarundersökning är det 

möjligt att jämföra brukares helhetssyn på det 

stöd de fått från socialtjänsten.  
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Andel inom missbruks- och beroendevård 
som sammantaget är nöjd med det stöd de 

får av socialjtänsten i kommunen

Andel som svarat mycket nöjd eller ganska 

nöjd på frågan är bättre än riket men något 

sämre än föregående år eftersom resultatet var 

100 procent, Källa: SKL:s 

brukarundersökning IFO. 

 

Lidköping i jämförelse med samtliga 

deltagande kommuner i undersökningen på 

samma fråga.  Lägst värde är rött och grönt 

värde är högst. Lägsta värdet är 56 och högsta 

100. Lidköping har 97.  

 
 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 

 Utveckla samverkan kring personer 

med samsjuklighet och unga i risk/ 

och missbruk.  

 Mer individstatistik i ASI och U-båt 

för att kunna följa upp och se effekter 

av insatser.  

 Utveckla arbetet utifrån de nya 

bestämmelserna om spelmissbruk.  
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STÖD TILL BARN, 

UNGA OCH 

FÖRÄLDRAR 

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 socialtjänstens 

arbete med barn och unga främst organiserat 

inom enheterna: Barn- och ungdomsenheten, 

enheten för Familjehem/Familjerätt och 

Resursenheten.  

 

PROCESSER OCH RUTINER 

  

Det finns i hög grad processer och rutiner för 

arbetet med barn och unga i verksamheten. 

Det pågår ett succesivt arbete med att 

överföra dessa till det nya 

kommungemensamma ledningssystemet. 

Barn- och ungdomsenheten är först ut att 

bilda ett processteam som aktivt arbetar med 

översyn av processer och rutiner. Övriga 

enheter kommer följa under början på 2018. 

 

Under året har det varit ett särskilt fokus på 

utredningsprocessen och förbättring av 

utredningsplanerna. Detta eftersom det funnits 

behov av att blir mer effektiva och spetsade i 

utredningarna. Fokus har även varit på 

processtegen uppdrag och 

genomförandeplaner i samarbete mellan 

socialsekreterare och familjebehandlare samt 

huvuduppdraget att förhindra och förkorta 

placeringar.  

 

SAMVERKAN 

Intern samverkan 

 För att förhindra och förkorta 

placeringar har enheterna startat en 

intern PRIO-grupp. I gruppen följs 

ärenden genom tätt samarbete och 

uppföljning och väljs ut utifrån en 

riskbedömning  

 En arbetsgrupp har samverkat för att 

förebygga aga i uppfostringssyfte för 

att förhindra anmälningar. Arbetet 

kommer resultera i förslag på riktade 

och generella föräldrastödinsatser. 

 

Extern samverkan 

 En särskild samverkan har gjorts i den 

så kallade Östbygruppen där 

socialsekreterare, fältsekreterare och 

familjebehandlare tillsammans med 

Elevhälsa och kurator på skolan verkat 

för stöd och samverkan kring en 

särskild grupp barn. 

 Inom mottagningsgruppen har ett 

aktivt arbete skett för att skapa 

relationer med anmälningspliktiga 

verksamheter och vara tillgängliga för 

råd och stöd.   

 Fortsatt samverkan har skett med Barn 

& Skola enligt arbetsmodellen 

Skolfam för att förebygga 

misslyckanden i skolan för 

familjehemsplacerade barn.  

 Ny samverkan har utvecklats med 

biblioteket där bokpaket lämnas ut till 

barn som är placerade i familjehem. 

Syftet med detta är att stimulera 

familjehemsföräldrar och barn till 

läsning. 

 

TIDIGA TILLGÄNGLIGA INSATSER 

 

Familjecentralen 

Genom familjecentralen erbjuds en stor 

mängd tidiga och tillgängliga insatser till 

familjer med de minsta barnen. Exempelvis 

erbjuds KOM som är en välbesökt mötesplats 

för nyanlända föräldrar. Familjecentralen 

erbjuder även en särskild föräldragrupp med 

unga föräldrar med över 40 möten per år där 

dessa får stöd i samhällsfrågor och 

föräldrastöd. Familjecentralen erbjuder också 

serviceinsatsen råd och information till 
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föräldrar med små barn. För första året 

genomförs en riktad satsning i samarbete 

mellan Familjecentralen och Ekestubbens 

förskola när det gäller föräldrastöds-

utbildningen KOMET där syftet är att 

personal och föräldrar ska få samma strategier 

i bemötande av barnen.  

 

Råd och information  

Källan har förbättrat tillgänglighet inom råd 

och information genom att utöka till fler 

timmar per vecka. Under året har 76 

personer/föräldrar använt sig av tjänsten. Av 

dessa har 6 st gått vidare till att ansöka om en 

insats. Sammanlagt har 208 samtal 

genomförts och snittet per ärende har varit 

2,74 samtal innan avslut. Personer i kontakt 

med verksamheten uttrycker sig mycket 

positivt över att det är så enkelt komma i 

kontakt med verksamheten. 

 

Utökat antal KOMET-kurser 

Källan erbjuder numera dubbelt så många 

föräldrar KOMET. Åtta stycken utbildningar 

har genomförts under året. Att förvaltningen 

numera har egna instruktörer möjliggör intern 

kompetensförsörjning men även försäljning 

av kurser till andra kommuner. 

 

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET 

 

Lidköping arbetar sedan många år enligt 

BBIC – Barns behov i centrum. För att få 

arbeta enligt BBIC krävs licens från 

Socialstyrelsen. Lidköping har aktivt arbetat 

med implementeringen av nya BBIC som 

kom förra året.  

 

När det gäller tillgång till evidensbaserade 

metoder används det i förvaltningens 

familjebehandlingsarbete många olika 

metoder och flera av dem är utvärderade 

genom forskning med goda resultat som 

exempelvis: 

 Komet och Förstärkt komet 

 Marte Meo  

 Miljöterapeutiskt arbete  

 COS – Circle of security 

 PYC – Parenting young children  

 MI – Motiverande samtal.   

 FFT – Funktionell familjeterapi 

Även i familjehemsvården används flera 

evidensbaserade metoder som BRA-fam ett 

vetenskapligt beprövat bedömningsinstrument 

vid rekrytering av familjehem. Detta 

kompletteras med intervjuer enligt 

Kälvestens-metoden med tolkning av 

psykolog för de familjer som bedöms som 

lämpliga för uppdraget. 

 
Förvaltningen erbjuder grundutbildning till 

alla nya familjehem i form av Socialstyrelsens 

utbildning Ett hem att växa i.  

 

SAMORDNING AV INSATSER GENOM 

NÄTVERKSLAGET 

 

För att samordna insatser och nätverk kring 

den enskilde har förvaltningen sedan ett par år 

särskilda nätverksledare anställda. 

Nätverksledarna arbetar både med att 

samordna SIP-möten och nätverksmöten och 

servar hela förvaltningen men tillhör 

organisatoriskt Barn- och ungdomsenheten. 
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I linje med kommunens inriktning om tidiga 

insatser har nätverksläget utökat 

tillgängligheten genom att erbjuda 

samordningsmöten som serviceinsats. Det 

innebär att Lidköpingsbor som är i behov av 

att få sina insatser samordnade kan vända sig 

till Nätverkslaget direkt med begäran om stöd 

utan att behöva gå genom en tjänsteperson 

inom förvaltningen. Ett aktivt arbete har 

pågått under året med att göra Nätverkslaget 

känt för samverkanspartners.  

 

FÄLTVERKSAMHETEN 

 

Fältverksamheten verkar på struktur, grupp 

och individnivå med stöd till ungdomar 13-20 

år. Under året har fältverksamheten utökats 

och har sedan i maj varit fyra tjänster. Detta 

har medfört att ett mer omfattande tidigt 

uppsökande arbete varit möjligt jämfört med 

tidigare.  

 

För att få relationer med ungdomar krävs tid 

för uppsökande och relationsskapande arbete 

samt tillgänglighet. Fältsekreterarna har med 

utökade resurser kunnat vara tillgängliga i 

miljöer där ungdomar befinner sig tre kvällar i 

veckan och verksamheten har haft 716 st. 

spontanbesök i sin lokal under perioden 

september 2016 – september 2017. 

Fältsekreterarna har även i större omfattning 

än tidigare använts som kontaktpersoner till 

ungdomar i behov av stöd. Under perioden 

har sju gruppverksamheter genomförts med 

fokus på sysselsättning och meningsfull fritid. 

Arbetet har bedrivits med ett 

integrationsperspektiv och fältsekreterarna har 

därför medvetet arbetat med att få med fler 

ensamkommande ungdomar i grupperna. 

 

RESULTAT AV EGENKONTROLLER 

MYNDIGHETSUTÖVNING 

 

Utredningstider 

Bilden nedan utredningstid i antal dagar från 

påbörjad utredning till avslutad utredning 

inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde 

och Lidköping i jämförelse med samtliga 

kommuner. Lägst värde är grönt och högst 

värde är rött. Lidköping har 101 dagar i 

utredningstid. Lägst värde har Grästorp med 

39 dagar. (U33401) 

 

Utredningstiderna har ökat med fyra dagar i 

snitt från 2015. Utredningstiden är lägre än 

snittet för riket och lägre än liknande 

kommuner IFO. Egenkontroller visar att få 

utredningar överstiger den lagstadgade 

maxtiden om fyra månader och att de 

utredningar som överstiger den gränsen i 

mycket hög utsträckning har beslut om 

förlängning av behörig delegat. Däremot har 

egenkontroller visat att arbetet i utredningarna 

i vissa fall kan intensifieras ytterligare för att 

anses bedrivas skyndsamt. 

 

Rättssäkerhet 

Inom ramen för internkontrollen har särskild 

fördjupad granskning gjorts gällande barns 

rättssäkerhet vid LVU-vård. 

Granskningen visade följande: 



 41 

 Utredningarna är allsidiga och 

omfattar relevanta livsområden och 

samverkanskontakter. 

 Tidsgränser hålls med undantag från 

ett par omprövningar av vård med 

stöd av § 3 LVU där tidsgränsen har 

överträtts med någon månad. 

 Beslut är formulerade enligt rådande 

föreskrifter och är fattade av behörig 

delegat. Vilken information som 

lämnats till barnet om process och 

beslut behöver dock dokumenteras i 

något högre utsträckning.  

 Placeringsbeslut § 11 LVU finns i 

samtliga ärenden.   

 Enskilda samtal med barnet finns 

dokumenterade i majoriteten av 

ärendena. Enskilda samtal ska ske i 

samtliga ärenden och om inte detta är 

möjligt ska det framgå i 

dokumentationen. Det är i något 

ärende som anledning inte framgår 

tydligt av dokumentationen. 

 När det gäller vårdens planering finns 

vårdplaner i samtliga ärenden. När 

det gäller genomförandeplaner för 

vård på HVB behöver det i större 

utsträckning dokumenteras på vilket 

sätt innehållet kommunicerats mellan 

HVB och ansvarig socialsekreterare.  

 Samtliga ansökningar om vård som 

nämnden gjort under 2017 har lett till 

bifall i Förvaltningsrätten. 

 

Brukarundersökning 

Ett försök att genomföra den nationella 

brukarundersökningen IFO (SKL) gjordes 

under hösten när det gäller 

myndighetsutövning social barn- och 

ungdomsvård. Undersökningen vände sig till 

vårdnadshavare och ungdomar (13+ år) men 

hade dock mycket få antal svarande och några 

slutsatser har därför inte kunnat göras av 

resultatet.  

 

 

RESULTAT AV TILLSYN VID 

MYNDIGHETSUTÖVNING 

 

Inspektionen för vård och omsorg har 

genomfört tillsyn på nämndens utredningar 

gällande barn och unga. IVO lämnande ingen 

kritik när det gäller utredningsarbetet men 

däremot kritik gällande att inte samtlig 

personal som utreder barn och ungdomar 

uppfyller kompetenskraven.  

 

RESULTAT AV EGENKONTROLLER 

FAMILJEHEM 

 

Brukarundersökning familjehemsplacerade 

barn 

Elva barn som är placerade i familjehem har 

under hösten svarat på frågor om delaktighet 

och stöd. Av undersökningen framgår 

följande: 

 Samtliga tillfrågade barn vet vem som 

är deras socialsekreterare 

 De placerade barnen känner i hög grad 

till varför de är placerade.  

 Sju av elva barn tyckte att de träffade 

sin socialsekreterare tillräckligt ofta. 

 Åtta av elva barn tyckte att de får vara 

med och bestämma om viktiga saker 

som rör dom. Källa: Egen 

undersökning. 

 

Brukarundersökning biologiska föräldrar till 

familjehemsplacerade barn 

 

Sju biologiska föräldrar till barn som är 

familjehemsplacerade har under hösten 2017 

svarat på frågor om delaktighet och samarbete 

i familjehemsvården. Av undersökningen 

framgår följande: 

 Fem av sju tillfrågade ansåg sig vara 

delaktiga i barnets placering. 

 Fem av sju ansåg att de får tillräcklig 

information om sitt barns placering.  
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 Sex av sju tyckte att samarbetet 

fungerade bra med familjehemmet. 

 Fem av sju tyckte att samarbetet med 

socialtjänsten fungerade bra 

 Fyra av sju tyckte att de blev lyssnade 

till av ansvarig socialsekreterare. 

Källa: Egen undersökning. 

 

Brukarundersökning familjehemsföräldrar 

 

Nio familjehemsföräldrar har under hösten 

2017 svarat på frågor om tillgänglighet och 

stöd på en skala mellan 1-8.  

 

7,3

0 2 4 6 8

Hur lätt är det att komma i kontakt med 
familjehemssekreteraren på en skala mellan 1-8.

När det gäller tillgänglighet är upplevelsen att 

den överlag är god. Av kommentarerna till 

undersökningen framgår att det ibland kan 

vara svårt att nå familjehemssekreteraren på 

telefon men att e-post fungerar bra.  

Källa: Egen undersökning. 

7,2
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Nöjdhet med omfattning av kontakt med 
familjehemssekreteraren på en skala mellan 1-8.

När det gäller omfattning av kontakt uttrycker 

familjehemsföräldrarna en hög grad av 

nöjdhet. Av kommentarerna framgår också att 

familjehemsföräldrarna upplever att 

frekvensen av stöd på ett bra sätt följer 

variation utifrån behovet. Källa: Egen 

undersökningen 

7,4
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Nöjdhet med stöd ifrån familjehemssekreteraren 
på en skala mellan 1-8.

När det gäller nöjdhet med stödet som 

familjehemsföräldrarna får framgår av 

skattning och kommentarerna att de flesta i 

mycket hög grad anser att de får det stöd som 

familjehemsföräldrar som de önskar. Källa: 

Egen undersökning.  

 

RESULTAT AV EGENKONTROLLER 

ÖPPENVÅRD 

Genomförandeplaner i ärenden 

Genomgång har gjorts av andel 

genomförandeplaner vid totalt 54 ärenden vid 

Källan (Resursenheten). Mättillfälle under 

hösten visade att genomförandeplan fanns 

upprättad i 67 procent av ärendena. I 18 

ärenden saknades genomförandeplaner 

orsaken till detta var i 11 ärenden att de var 

helt nya ärenden. I resterande 7 ärenden 

saknades även aktuellt uppdrag. Vid 

uppföljande egenkontroll hade resultatet 

förbättrats.  

 

Utvärdering av KOMET-kurser 

Varje KOMET-kurs som genomförs av 

förvaltningen utvärderas av de föräldrar som 

är deltagare på kursen. Vid sammanställning 

av utvärderingarna framkommer att de lokala 

utvärderingarna bekräftar det som 

forskningen säger om KOMET att förälderns 

konflikter minskar i förhållande till barnet 

efter kursen och att respekt mellan barn och 

föräldrar ökar. Kursledarna får gott betyg för 

bemötande och vägledning.  
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ÖPPNA JÄMFÖRELSER SOCIAL BARN- 

OCH UNGDOMSVÅRD 

Öppna jämförelser jämför kommunerna 

utifrån ett antal enkätfrågor och vissa 

registeruppgifter när det gäller 

kvalitetsområdena:  

 Tillgänglighet 

 Helhetssyn och samordning 

 Kunskapsbaserad verksamhet 

 Trygghet och säkerhet 

Lidköping har goda resultat när det gäller 

tillgänglighet eftersom indikatorn mäter 

tillgänglighet utanför kontorstid där 

Lidköping ingår i kommungemensam 

socialjour. Lidköping har goda resultat när det 

gäller helhetssyn och samordning eftersom 

indikatorerna mäter samverkansavtal med 

extern vårdgivare och interna rutiner. När det 

gäller kunskapsbaserad verksamhet har 

Lidköping goda resultat när det gäller att ha 

tillgång till manualbaserade insatser och de av 

Socialstyrelsen rekommenderade 

utbildningarna till exempelvis familjehem.  

Lidköping har sämre resultat när det gäller 

tillgång till systematisk uppföljning vilket det 

till viss del pågår ett arbete kring på 

Resursenheten vilket står att läsa under 

rubriken Effekter av insatser nedan.  

 

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. Personalsituationen på övriga enheter 

som arbetar med barn och unga har i 

huvudsak varit stabil.  

 

En stor satsning på kompetensutveckling för 

personal som arbetar med barn och unga har 

genomförts under året: Samarbete för 

trygghet. Utbildning har gett verktyg i 

utredningsarbete och säkerhetsplaneringar och 

kommer vara vägledande för arbetssättet 

framöver. 

 

EFFEKTER AV INSATSER 

 

Inom familjebehandlingen har 

implementeringen fortsatt med olika 

kunskapsbaserade skattningsformulär före och 

efter insats bland annat i syfte att följa effekt 

av familjebehandlingen. Mätningarna gör 

också att det är möjligt att på verksamhetsnivå 

göra systematiska uppföljningar av effekten 

av behandlingen på gruppnivå. Än så länge är 

det dock för få resultat för att detta ska vara 

möjligt. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 Fortsatt teamarbete för att förhindra 

och förkorta placeringar. 

 Rekrytering av familjehem i egen regi. 

 Fortsatt arbete med att skapa process 

och delaktighet i utredningar av barn 

och unga.  

 Genomföra brukarundersökning inom 

Råd & Stöd på Källan och på 

Familjecentralen. 

 Genomföra utvärdering av intensiv 

familjebehandling. 

 Medverka i forskningsprojektet 

”Trygga barn” för att förebygga våld 

mot barn och ge konkret hjälp till 

familjer där våld har förekommit.  

 Fältverksamheten kommer ha ett 

särskilt utvecklingsarbete i skolmiljö 

för att t ex. erbjuda skolor 

förebyggande och främjande insatser 

riktat till klasser och/eller i 

uppehållsrum.  
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STÖD TILL 

NYANLÄNDA 

Förvaltningen 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 

Integrationsenheten.  

 

Sedan 2016 finns en lag som reglerar att alla 

kommuner i Sverige har en skyldighet att ta 

emot nyanlända med uppehållstillstånd. För 

2017 var det antal Lidköping var ålagda att ta 

emot 125 personer.  

 

 
 

Lidköpings Kommun har år 2017 tagit emot 

287 nyanlända. Statistiken kommer från 

Migrationsverket. ABO är personer från 

anläggningsboende. EBO är personer som 

ordnat boende i kommunen på egen hand.  

 

Eftersom kommunen saknar bostäder används 

tillfälliga bostäder till stor del av de som 

tagits emot under året.  

 

PROCESSER OCH RUTINER  

 

Det finns processbeskrivningar och rutiner för 

arbetet och från och med början på 2018 

kommer dessa finnas tillgängligt i det nya 

kommungemensamma ledningssystemet 

under processen: Ta emot nyanlända i 

Lidköpings kommun.   

 

SAMVERKAN  

 

För att förkorta tiden innan den nyanlände 

kommer in i etableringsprogrammet via 

Arbetsförmedlingen och för att förebygga att 

nyanlända hamnar emellan 

försörjningssystemen har samverkan med 

enheten som handlägger ekonomiskt bistånd 

utvecklats och permanenta strukturer för tät 

samverkan har etablerats mellan enheterna. 

I samarbete med AB Bostäder erbjuds 

nyanlända den så kallade Boskolan. Utökat 

samarbete med AB Bostäder har även 

utvecklats för övergripande nivå för att ha en 

kontinuerlig struktur för samarbete i 

bostadsfrågan. Överenskommelsen mellan 

Social och Arbetsmarknadsförvaltningen och 

AB Bostäder har reviderats. I samarbete med 

Sparbanken har nyanlända kunnat erbjudas 

Bankskola vid tre tillfällen.  

 

För att underlätta samverkan och dialog med 

Migrationsverket har anslutning skett till 

deras krypterade mailfunktion. 

Verksamheten har även öppnat en 

funktionsbrevlåda för att underlätta 

tillgängligheten digitalt.  

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

 

För att ge nyanlända bosatta i tillfälliga 

boendelösningar möjlighet till dialog om sin 

bostadssituation har ett boenderåd införts vid 

lägenheterna på Solhaga. Personal medverkar 

även vid boenderåd på Tömmen.  

 

För att kunna mäta nöjdhet med det stöd som 

erbjuds via Integrationsenheten är en enkät 

under utarbetande och en brukarundersökning 

kommer genomföras under 2018.  
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KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

 

För att stärka indirekt brukarinflytande i 

verksamheten och få underlag för 

förbättringar har en särskild satsning gjorts på 

att mäta inkomna klagomål och beröm under 

perioden september - december. Inkomna 

synpunkter består av sju positiva åsikter 

gällande nöjdhet med bemötande, och stöd 

och hjälp. Fyra klagomål har noterats i 

huvudsak över boendet.  

Inga klagomål har lett till direkta förbättringar 

i verksamheten än. 

 

PERSONAL- OCH 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

 

Det har varit en stabil personalsituation. 

Under året har personal gått utbildning ibland 

annat traumamedveten omsorg, kulturkunskap 

Afghanistan och Syrien genom Läkare Utan 

Gränser samt deltagit vid Integrationsdagarna.  

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 Att ge förutsättningar för ett bra 

boende i Lidköping både i tillfällig 

och permanent form 

 Ökat brukarinflytande 

 Råd och stöd till nyanlända 

 Utökat samarbete med andra parter 

inom etableringsprocessen  
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STÖD TILL PERSONER 

MED PSYKISK 

FUNKTIONS-

NEDSÄTTNING 

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 erbjuder även sysselsättning 

och tillhandahåller personliga ombud. Inom 

Social & Arbetsmarknad är huvuddelen av 

arbetet organiserat under enheterna Bostöd 

1,2,3. 

 

PROCESSER OCH RUTINER 

 

Enheterna har arbetat aktivt med delprocessen 

att upprätta och revidera genomförandeplaner.  

 

SAMVERKAN 

 

Efter dagar med erfarenhetsutbyte mellan 

verksamheterna inom bostöd har samarbetet 

utvecklats mellan enheterna. Exempelvis har 

ett samarbete påbörjats kring 

friskvårdsaktiviteter för brukare. 

 

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. 

 

Trygg och säker utskrivning 

Ett arbete har pågått för att förbereda för de 

nya bestämmelserna om trygg och säker 

utskrivning från slutenvård som träder i kraft 

1 januari 2018. I praktiken kommer 

bestämmelserna dock först få effekt när 

SAMSA, det digitala planeringsverktyg för 

överlämning mellan kommun och region är 

utbyggt till sommaren.  

 

Planeringen är att det kommer vara 

enhetschef som blir mottagare när någon ska 

skrivas ut. För de som ligger inom psykiatrisk 

klinik kommer för närvarande 

utskrivningstiden fortsatt vara 30 dagar under 

året men lägre antal dagar efter årsskiftet. 

Bedömning är att de nya bestämmelserna 

framförallt kan komma att bli problem för de 

personer som är hemlösa samt personer med 

fysisk funktionsvariation. Social & 

Arbetsmarknad har gett Intern Service ett 

uppdrag att bygga ett boende som beräknas 

vara klart årsskiftet 2019. I det nya boendet 

planeras jourplatser för att kunna klara 

bestämmelserna om utskrivningstid även för 

dessa personer. Boendet kommer även 

möjliggöra vård på hemmaplan för personer 

som idag vårdas genom extern placering.  

 

Kartläggning av mångbesökare i psykiatrin 

Förvaltningen har tillsammans med regionen 

och kommunalförbundet samverkat i ett 

projekt för att kartlägga vården för ett antal 

mångbesökare i psykiatrin. Först kartläggs 

sex personers vårdinsatser under en 

sexmånadersperiod för att kompletteras med 

den enskildes och de professionellas 

uppfattning om vad som fungerat och vad 

som behöver förbättras. Målet är att 

kartläggningen ska bidra till 

förbättringsarbete och minskning av 

slutenvård för målgruppen. 

 

KVALITETSÄKER DOKUMENTATION 

 

Ett nätverk av boendepedagoger har påbörjat 

ett arbete med att säkerställa god kvalitet i 

dokumentationen. Särskilt fokus har varit på 

genomförandeplanerna där nya frastexter till 

stöd för dokumentationen tagits fram. 

Nätverket har även hämtat inspiration från 
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IBIC – Individens behov i centrum även om 

beslut om införande inte ännu har fattats i 

Lidköpings kommun.  

 

RESULTAT AV EGENKONTROLLER 

 

Tillgänglighet 

När det gäller boendestöd i ordinärt boende är 

tillgängligheten god och väntetid från beslut 

till verkställighet ca en vecka. Väntetiden kan 

vara något längre beroende på var i 

kommunen personen bor.  

 

Under året har en översyn gjorts av 

bemanning för att öka tillgängligheten och 

klara trygghetslarm dagtid.  

 

Brukarundersökning servicebostad LSS 

Den nationella brukarundersökningen för 

funktionsnedsättning (SKL) har för första 

gången genomförts inom servicebostad och 

gruppboende LSS i kommunen i samverkan 

mellan Vård & Omsorg och Social & 

Arbetsmarknad. 

 

Resultatet för Social & Arbetsmarknad som 

redovisas nedan baseras på svar från sju 

brukare vid Västgötagatans och Hagagatans 

servicebostad. För Lillängens gruppbostad var 

antalet svarande tyvärr för få för att få ett 

resultat.  
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Ja Ibland Nej

Får du bestämma över saker som är viktiga 
för dig hemma?

Frågan mäter delaktighet. Resultatet är högre 

än snittet för riket (82) men lägre än snittet för 

kommunen som helhet (93). 6/7 är nöjda. 

Källa: SKL:s brukarundersökning 

servicebostad LSS. 

 

 

86 %

14 %

0
0

20

40

60

80

100

Ja Ibland Nej

Får du den hjälp du vill ha av 
boendepersonalen?

Frågan mäter självbestämmande. Resultatet är 

högre än snittet för riket (78) i nivå med 

kommunen som helhet (89). 1/7 har svarat 

ibland. Källa: SKL:s brukarundersökning 

servicebostad LSS. 
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Ja Ibland Nej

Bryr sig personalen om dig?

Frågan mäter bemötande. Resultatet är i nivå 

med snittet för riket (83) men lägre än 

kommunen som helhet (93). 6/7 svarar ja på 

frågan. Källa: SKL:s brukarundersökning 

servicebostad LSS. 
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Med alla Med några Inte med någon

Känner du dig trygg med boendepersonalen?

Frågan mäter trygghet. Resultatet är lika med 

snittet för riket (71) men lägre än kommunen 

som helhet. 2/7 har svarat några. Källa: SKL:s 

brukarundersökning servicebostad LSS. 

 

Brukarundersökning boendestöd 

För andra året i rad skickades en enkät ut i 

samband med julhälsning till brukare inom 

boendestöd 3 (socialpsykiatri). Totalt 19 

personer valde att svara på enkäten. 
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Andelen som är nöjda med sitt boendestöd 
på en skala mellan 1-5

Frågan visar på en helhetsbedömning av det 

stöd de får av verksamheten. Resultatet är 

stabilt mellan åren och visar på en hög grad 

av nöjdhet med boendestödet. Källa: Egen 

undersökning. 

 

Öppna jämförelser – enhetsundersökning LSS 

Socialstyrelsens nationella 

enhetsundersökning för bostad med särskild 

service LSS har återkommit efter några års 

frånvaro.  

 

 

 

Genomförandeplaner 

Socialstyrelsen efterfrågar att samtliga 

brukare ska ha en aktuell genomförandeplan 

med individuella mål som har upprättats i 

samarbete med den enskilde.  
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Andel med aktuell genomförandeplan

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 detta något sämre 

men fortfarande högt. 

 

 

Metoder för inflytande 

Socialstyrelsen efterfrågar forum för den 

enskildes inflytande på verksamheten. Frågor 

ställs i enhetsundersökningen om enheten 

genomför möten för detta minst en gång i 

månaden.  

 

Enheter som genomför gemensamma 

möten minst en gång i månaden 

Västgötagatan Ja 

Hagagatan  Nej 

Irisgruppen Nej 

Lillängen Nej 

Riket 48 % 

 

För närvarande är det endast Västgötagatan 

som erbjuder gemensamma möten. Detta är 

ett aktivt ställningstagande och bygger på att 

gemensamma möten erbjuds där det passar 

för de brukare som har stöd av verksamheten.  
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KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

 

Sammanställning av de synpunkter som 

inkommit genom brukarundersökning inom 

boendestöd samt inom servicebostad visar på 

gott bemötande och nöjdhet med stöd samt att 

det av många upplevs vara god kontinuitet när 

det gäller personal.  

 

De brister som framkommit handlar om 

upplevelse av ojämnt bemötande och känsla 

av otrygghet i förhållande till viss personal. 

 
LEX SARAH 

 

Inga rapporter 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.  

 

PERSONAL- OCH 

KOMPETENSUTVECKLING 

Under året har följande kompetensutveckling 

genomförts: 

 Utbildning i samordnade individuella 

planer (SIP).  

 Kunskap kring bipolär sjukdom, 

aspbergers syndrom. 

 Erfarenhetsutbyte mellan enheterna 

inom bostöd.  

 Ytterligare personal har blivit 

utbildade i ESL – Ett självständigt liv, 

en metod rekommenderad i nationella 

riktlinjer. 

 Samtlig personal har erbjudits 

handledning under året. Särskild 

handledning har med fördjupad 

kunskap inom autism vilket skapar en 

gemensam grund och bemötande av 

målgruppen.  

 

PERSONLIGA OMBUD 

Förvaltningen ansvarar även 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.  

 

Sammanlagt har 110 personer haft stöd av 

personligt ombud under 2017. De flesta som 

har ett personligt ombud är i åldersgruppen 

30-49 år, därefter kommer ålderskategorin 18-

29 år. 34 av dessa har helt eller delvis 

hemmaboende barn (33 2016).  

44%

56%

Andel kvinnor respektive män som har 
stöd av personligt ombud

Män

Kvinnor
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Det är något fler kvinnor än män som har stöd 

av personligt ombud. Under 2017 har 28 nya 

personer fått stöd av personligt ombud och 35 

personer har avslutat sitt stöd. 
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Förändringar under året är att verksamheten 

sett att fler personer sökt för kortare och 

begränsade uppdrag och att flera som söker 

stöd är i arbete. Liksom 2016 är det en trend 

att flera av de kvinnor som söker stöd har 

varit våldsutsatta.  

 

De systembrister hos myndigheterna som 

personliga ombud upptäcker i sitt arbete 

rapporterats till styrgruppen för personliga 

ombud.  

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 

 Utveckla Case management- 

inspirerande arbetssätt. 

 Kopplingen mellan Social & 

Arbetsmarknad, MAS och HSL 

organisationen. 

 Fortsatt arbete med 

genomförandeplaner och 

dokumentation. 
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VÅLD I NÄRA 

RELATIONER 

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.  

Förvaltningen ansvarar även för stöd till 

personer som utövar våld för Lidköping, 

Götene, Grästorp, Vara och Essungas 

kommuninvånare.  

PROCESSER OCH RUTINER 

 

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 har tagits upp för 

uppföljning och revidering under året. 

Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom 

förvaltningen avseende var i organisationen 

ansvaret är att utreda stöd och hjälp till 

våldsutsatta vuxna och barn samt barn som 

bevittnat våld. 

Rutiner finns för hantering av personer med 

skyddade personuppgifter. 

Rutin finns för hur barn ska tas om hand när 

den vuxne avlider till följd av våld i nära 

relation.  

Arbete pågår i samverkan med Barn & Skola 

för rutin för att säkra skolgång för 

medföljande barn till barn i skyddat boende.  

 

Rutin har upprättats som stöd vid risk- och 

skyddsbedömningar i Barn- och utredningar.  

Utredningsmall och checklista har upprättats 

för stöd vid unga vuxna våldsutsatta. 

 

SAMVERKAN 

 

Extern samverkan 

Förvaltningen har identifierat vilken extern 

samverkan som behövs och metodutvecklare 

bjuder regelbundet in lokala representanter 

från polis, sjukvård, tandvård, kyrka, 

elevhälsan, kvinnojouren Linnean, 

Brottsofferjouren till samverkan. Medverkar 

gör även Folkhälsoplanerare och 

Utvecklingsledare för Sociala frågor från 

Kommunstyrelsens verksamheter. Detta har 

skett fyra ggr under året. Fokus har varit att 

upprätta samverkan, kunskapshöjning om 

våld samt planering av temaveckan: En vecka 

fri från våld.  

 

Intern samverkan 

För att säkerställa och följa upp intern 

samverkan träffas representanter från 

Familjerätt, Barn- och ungdomsenheten, 

Ekonomienheten, Vuxenenheten och Källan 

regelbundet. Gruppen har träffats sex gånger 

under året och fokuserat på hur förvaltningen 

ska bli bättre i det uppsökande arbete, 

erfarenhetsutbyte kring kompetensutveckling 

om våld och i övrigt jobbat med att hålla 

frågan levande. 

 

Uppföljning har skett av avtalet med 

kvinnojouren Linnean 

 

Regelbunden samverkan har skett med Utväg 

Skaraborg.   

 

RESULTAT AV EGENKONTROLL  

Inom ramen för internkontroll och 

egenkontroll har kontroll gjorts av rutin för 

skyddade personuppgifter, andel anmälningar 

om våld som leder till insats och andel 

dokumenterade skyddsbedömningar i ärenden 

där en vuxen söker på grund av våldsutsatthet.  
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När det gäller rutin för skyddade 

personuppgifter visade internkontroll att 

rutinen efterföljts i 13/16 ärenden. 

 

När det gäller hur många anmälningar om 

våld som leder till insats visar det att fler 

föräldrar än tidigare år har fått samtalsstöd 

efter våldsutsatthet. Detta var 16 ärenden 

2017 jämfört med 1 året innan.  

 

Egenkontroll av att dokumenterade 

skyddsbedömningar finns när det gäller vuxna 

våldsutsatta visar att detta fanns i 17/20 

kontrollerade ärenden. Av de tre där det 

saknades bedömning fanns det i två ett 

resonemang om varför man inte gjort någon 

bedömning (inte behövligt).  

 

PERSONAL- OCH 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Förvaltningen har en metodutvecklare 

anställd som ansvarar för grundutbildning när 

det gäller våld i nära relationer. Under året har 

alla anställda inom myndighetsutövning och 

tillhörande öppenvård i förvaltningen gått 

grundkurs i Våld i nära relation. 

  

Förvaltningen har erhållit medel från 

Socialstyrelsen vilket möjliggjort 

utbildningssatsningar i hedersrelaterat våld 

som erbjudits personal inom Barn- och 

ungdomsenheten, Ekonomienheten, 

Familjerätt, Integration, Resursenheten, 

Vuxen samt kuratorer inom Barn & Skola 

Utbildning har även genomförts i 

bedömningsmetoderna SARA och 

PATRIARK i samverkan med Integration, 

Barn- och ungdomsenheten, Ekonomienheten, 

Vuxen. Detta för att kunna göra 

riskbedömningar i vålds- och hedersrelaterat 

våld. 

 

Förvaltningen har varit initiativtagare till ett 

erfarenhetsutbyte mellan samordnare och 

myndighetsutövning i Skaraborg kring våld i 

nära relation.  

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

 

Inga synpunkter eller klagomål på 

handläggning av våld i nära relationer har 

inkommit under året. 

LEX SARAH 

 

Inga rapporter under året som rör våld i nära 

relationer.  

TILLSYN 

 

Förvaltningen har under året granskats av 

IVO gällande ett ärende från 2015. IVO 

lämnade kritik gällande handläggning och 

bemötande samt bristande barnperspektiv. 

Förbättringsåtgärder har vidtagits. 

ÖPPNA JÄMFÖRELSER VÅLD I 

NÄRA RELATIONER 

 

Inom våld i nära relationer jämförs 

kvalitetsindikatorer inom områdena 

 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.  

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2018 

 

 Formalisera extern samverkan genom 

ett samverkansavtal  
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 Upparbeta och implementera 

processer och rutiner för 

hedersrelaterat våld 

 Arbeta aktivt för att öka antal 

våldsutövare som tar emot hjälp. 

 Fördjupningsutbildning för 

öppenvården. 

 Genomföra kartläggning av antal 

våldsutsatta i kommunen. 
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ANALYS OCH 

IDENTIFIERADE 

FÖRBÄTTRINGS-

OMRÅDEN 

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  

 

SJÄLVBESTÄMMANDE OCH 

INTEGRITET 

 

När det gäller kvalitetsområdet 

självbestämmande och integritet är det den 

enskildes möjlighet till delaktighet och 

inflytande i verksamheten som ska värderas.  

 

Av förvaltningens arbete och resultat under 

året framgår att verksamheten aktivt arbetat 

med att stärka den enskildes delaktighet och 

inflytande i verksamheten genom bland annat 

inflytanderåd, arbete med kontaktmannaskap 

på boenden samt ökat fokus på den enskildes 

medverkan i utredningar och 

genomförandeplaner. Fler verksamheter än 

tidigare mäter också brukarupplevd kvalitet 

genom brukarundersökningar. Upplevelse av 

delaktighet i dessa undersökningar visar att 

den enskilde i hög grad anser sig delaktig vid 

kontakt med verksamheten inom de flesta 

områden men att särskilda utmaningar finns 

när det gäller barns delaktighet. Ett av de 

utvecklingsområden som har identifierats är 

att använda brukarnas synpunkter till grund 

för förbättringar samt att involvera 

brukarrepresentanter eller organisationer i 

våra förbättringsarbeten. 

 

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. Förvaltningen har överlag en 

förhållandevis låg personalomsättning men i 

några delar av vår verksamhet har 

personalomsättning under året påverkat den 

enskildes möjlighet till stöd. Detta har varit 

särskilt påtagligt vid enheten som handlägger 

ekonomiskt bistånd och enheten för 

arbetsmarknadsinsatser. I tidigare ansträngda 

personalgrupper har situationen istället 

stabiliserats som på barn- och 

ungdomsenheten. Inom Integrationsområdet 

har det funnits risker för bristande kontinuitet 

för placerade ensamkommande ungdomar i 

samband med varsel av personal och 

omplaceringar till nya boenden men genom 

ett omfattande planeringsarbete har alla 

ungdomar vid omplacering haft en känd 

personal med sig till det nya boendet.  

 

Flera förändringar har genomförts i 

verksamheten för att underlätta samarbete och 

helhetssyn, bland annat har initiativ tagits till 

att förbättra stöd för att nå rätt försörjning 

samt stärka teamsamverkan för enheter som 

arbetar med barn och unga. Tillsammans med 

regionen har ett särskilt utvecklingsarbete 

genomförts för att kartlägga stöd och insatser 

till personer med omfattande behov inom 

psykiatrin. Inför kommande år har 

förvaltningen tagit en inriktning mot att 

vidareutveckla teambaserat förhållningssätt 

samt kvalificerat hemmaplansarbete vilket ska 

bidra till att öka kvalitén ytterligare för den 

enskilde avseende insatser och samordning. 
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I vilken utsträckning dessa satsningar får 

önskat resultat får vi följa upp under de 

kommande åren.  

 

Under året har samarbetet med skolan stärkts 

men det finns utmaningar hos våra 

samverkanspartners i Försäkringskassan och 

psykiatrin som påverkar oss. Rapportering av 

avvikelser i samverkan som sedan ligger till 

grund för gemensamma förbättringsarbete 

med samverkanspartners kan utvecklas inom 

förvaltningen och i samverkan.  

 

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.  

 

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.  

 

Flera av förvaltningens verksamheter mäter 

och följer upp väntetider för den enskilde 

samt efterfrågar synpunkter på tillgänglighet 

genom brukarenkäter. I jämförande mätningar 

ligger Lidköping ofta lägre än snittet för riket 

gällande väntetider och utredningstider men 

sällan bland de kommunerna med lägst värde. 

Inom några verksamheter har väntetiderna 

ökat inför ett första besök och flera klagomål 

har också mottagits när det gäller 

möjligheterna att komma i kontakt med 

verksamheten. I de brukarundersökningar som 

genomförts inom bland annat missbruk – och 

beroendevård, familjerätt, familjehem och 

budget- och skuldrådgivning visar dock 

resultaten på hög upplevelse av tillgänglighet. 

I de delar som går att jämföra med riket har 

förvaltningen ett bättre resultat än snittet för 

riket. 

För att uppfattas som en tillgänglig 

verksamhet behöver förvaltningen inte bara 

vara fysiskt tillgängliga utan information och 

kommunikation med oss behöver också vara 

begriplig och anpassad efter olika gruppers 

och individers behov. 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 flera 

arbeten mot ökad digitalisering genomförts 

både internt men också för medborgaren 

genom bland möjlighet att ansöka om 

ekonomiskt bistånd digitalt.  

 

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.  

 

Förvaltningen har under året stärkt 

egenkontrollen av rättssäkerhet inom samtliga 

myndighetsutövande verksamheter vilka visar 

stabilt gott resultat både avseende rättssäker 

dokumentation samt uppgifter om utfall i 

domstol gällande överklaganden och 

tvångsvård. Ett förbättringsområde som 

identifierats och som har arbetats med under 

året har varit att se till att det finns 

genomförandeplan i alla ärenden och att dessa 

är framtagna i samarbete med den enskilde 

vilket internkontroll visar att det i hög grad 

finns i de flesta verksamheter.  

 

I brukarundersökningar när det gäller särskilt 

boende LSS och ensamkommande barn visar 

att upplevelsen av trygghet på våra boenden 

är god. Barn placerade i familjehem har god 

kännedom om vem som är deras 

socialsekreterare och de flesta tycker de 

träffar sin socialsekreterare tillräckligt ofta 
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vilket är viktigt för att kunna få stöd och 

larma om missförhållanden. 

 

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 att det finns en ökad 

medvetenhet gällande hantering av klagomål 

men att utredningar av klagomål kan 

utvecklas liksom sammanställning till grund 

för förbättringsarbete. Trots flera inkomna 

rapporter med stöd av lex Sarah har ett 

förbättringsbehov identifierats när det gäller 

personalens kännedom om sin 

rapporteringsskyldighet med stöd av lex Sarah 

vilket kommer omhändertas inom ramen för 

nästa års internkontroll.  

  

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. Även i år har implementering 

skett av flera evidensbaserade metoder som 

bland annat screeningsinstrumentet AUDIT 

och DUDIT som används för att upptäcka 

missbruk samt FREDA och SARA/Patriark 

instrument för att bedöma risker vid 

våldsutsatthet.  Det som har saknats sedan 

tidigare är möjligheten att utvärdera effekter 

av insatser genom systematisk uppföljning. 

Inom missbruk- och beroendevård och inom 

barn och ungdomsvård pågår ett arbete som 

kommer att möjliggöra systematisk 

uppföljning på sikt och inom missbruk- och 

beroendevård har tidiga resultat kunnat 

hämtas på gruppnivå och nu presenteras. 

Dessa kan tjäna som exempel och inspiration i 

verksamheten för vad systematisk uppföljning 

kan bidra med. Stöd för systematisk 

uppföljning inom andra delar av socialtjänsten 

är utvecklingsområde vi delar de flesta 

kommuner.  

 

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. Detta är 

ett identifierat förbättringsområde som under 

året lett till utveckling och förbättring av 

förvaltningens interna styrning och kontroll 

men som framförallt förväntas få effekter 

under nästkommande år.  

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har haft 

för avsikt att ta fram ett så kallat program i 

syfte att tydliggöra sin politiskt gemensamma 

viljeinriktning för verksamheten samt att lyfta 

fram prioriterade utvecklingsområden och 

viktiga kvalitetsmål. Detta har fått avvakta 

under året då årets andra halvår har präglats 

av stora omställningsarbeten och fokus på 

förvaltningens ekonomiska situation för både 

innevarande och nästkommande år. 

Programmet kommer att peka ut fler viktiga 

utvecklingsområden och göra det möjligt att 

precisera våra kvalitetsmål bättre. 

Förhoppningen är att detta också bidrar till en 

bra dialog kring resultat och förbättringar om 

dessa kvalitetsmål inte nås.  

 

 

 

 

 
 


	Strukturera bokmärken
	 


