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INLEDNING 
 

Genom denna kvalitetsberättelse kan vi se att det under 2016 skett en hel del 

utvecklingsarbete trots att året präglats av återhämtning efter det som hände inom 

flyktingområdet hösten 2015.  

 

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.  

 

Med förvaltningens värdegrund som bas och med ett fortsatt fokus på utveckling och 

omställning för att klara förvaltningens uppdrag i en snabbt föränderlig verklighet har vi goda 

förutsättningar att klara att göra en verksamhet av god kvalitet även för 2017. 

 

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 ska 

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. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen kommer att redovisas separat detta år. 

 

 

 

 

 

 

Marianne Olsson 

Socialchef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna- Karin Folger 

Utvecklingschef 
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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 beslut tagits om ett 

gemensamt ledningssystem för hela 

kommunens verksamhet. Vårt befintliga 

ledningssystem kommer därför att behöva 

integreras i detta.  

 

Syftet med det gemensamma 

ledningssystemet är att samordna 

verksamheterna bättre och att det ska bli 

tydligare var det finns möjlighet till 

förbättring oavsett organisatoriska 

förvaltningsgränser.  

 

 

 

Förvaltningen har tillsammans med Vård- 

och omsorg ansvar för huvudprocessen: 

Främja hälsa och tillgodose behovet av 

vård och sociala tjänster.  

 

PROCESSER I VERKSAMHETEN 

Övergripande processer är viktiga delar i 

vår systematiska verksamhetsstyrning.  

 

Under året har följande ledningsprocesser 

upprättats och/eller reviderats:  

 Uppdragsdialog 

 Budgetfördelning 

 Budgetuppföljning  

 Löneöversyn 

 

PERSONAL- EN NYCKEL TILL 

KVALITET 

Vi är beroende av personal med rätt 

kompetens för sitt uppdrag för att vi ska 

kunna bedriva en verksamhet av god 

kvalitet.  

Därför har vi gjort ett arbete med att ta 

fram en handlingsplan som innehåller 

strategiska val för att kunna attrahera, 

rekrytera och behålla kompetenta 

medarbetare. 

Bland annat har följande 

utvecklingsområden och 

framgångsfaktorer identifierats 

 administrativt stöd 

 marknadsföring 

 rimlig arbetsbelastning 

 chefutveckling och 

 lönebildning 

Det är olika hur långt vi kommit i arbetet 

kring de olika delarna. Syftet är att med 

olika insatser säkra rätt bemanning och en 

bra arbetsmiljö för våra anställda. 

Processen ska också säkerställa att 

personalen har den kompetens som behövs 

och som svarar mot verksamhetens behov.  

 

PROJEKT FÖR ATT SÄNKA SJUKTALEN 

 

Vi har också tillsammans med Vård & 

Omsorg, initierat ett projekt för att satsa på 

hälsofrämjande insatser på både individ-, 

organisation och ledningsnivå. Projektet 
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heter Hållbart arbetsliv och syftar till att 

sänka sjuktalen som orsakats av psykisk 

ohälsa. 

För nyanställda socialsekreterare erbjuder 

vi ett introduktionsprogram i samarbete 

med Götene och Skara. Vi erbjuder också  

ett särskilt introduktionsprogram för nya 

socialsekreterare inom social barn- och 

ungdomsvård tillsammans med alla 

kommuner i Skaraborg. Det sistnämnda är 

Lidköping värdkommun för.  

VÅR VÄRDEGRUND ÄR EN 

STÖTTESPELARE I VÅRT ARBETE   

 
Vi vill främja en kultur där alla 

medarbetare upplever känsla av 

sammanhang, KASAM, känner sig 

delaktiga och ser sitt uppdrag som en del 

av helheten. Vi har därför satsat särskilt på 

att utveckla både ledare och medarbetare i 

ett hälsofrämjande synsätt.  Lyckas vi med 

detta blir nyttan större för medborgare och 

brukare – de vi är till för.  

Både chefer och medarbetare har varit 

delaktiga i det här arbetet under året. Bland 

annat genom temadagar eller utbildningar.  

GRANSKNING AV VÅR INTERNA 

STYRNING OCH KONTROLL 

Kommunens revisorer har med stöd av 

PwC genomfört granskning av samtliga 

nämnders interna styrning och kontroll 

med fokus på fem områden.  

 

 Mål och övergripande styr- och 

kontrollmiljö. 

 Risk och kvalitetsarbete. 

 Kontrollaktiviteter. 

 Kommunikation och information. 

 Uppföljning och utvärdering. 

 

Granskningen av Social- och 

arbetsmarknadsnämnden visade på relativt 

goda resultat. 

 

Två viktiga förbättringsområden 

framträdde. Dessa rörde 

kompetensförsörjning i form av tillgång till 

personal med rätt kompetens inom 

myndighetsutövningen samt det interna 

arbetet med ekonomistyrning och 

ekonomiuppföljning. 

 
Vi har analyserat resultatet och kommit 

fram till en handlingsplan. 

Förbättringsarbete pågår redan inom flera 

av områdena. Som ett resultat av arbetet 

med revisionsrapporten beslutade Social- 

och arbetsmarknadsnämnden att arbeta 

fram en politiskt antagen plan med fokus 

på 2018 och framåt.  

 

INTERNKONTROLL 

Nämnden beslutar varje år om områden 

som ska ingå i årets interna kontroll. De 

områden som beslutats har tagits fram 

genom en riskanalys. Årets 

internkontrollområden har varit 
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 Återsökning av bidrag från 

Migrationsverket 

 Utbetalningar av bidrag till 

uppdragstagare 

 Kontroll av rutin till skydd för 

personer med skyddade 

personuppgifter  

 Kontroll av e-postrutin i syfte att 

säkerställa att inkomna 

orosanmälningar når ansvarig 

funktion utan dröjsmål 

 Rättssäkerhet vid tvångsvård med 

stöd av LVU och LVM 

 Rättssäker handläggning och 

dokumentation i personärenden, 

slumpvis granskning. 

 Trygg och säker vård för 

ensamkommande barn i 

familjehem. 

 Kontroll att misstanke och 

belastningsregister tas för personal 

vid arbete med minderåriga 

Resultatet av internkontrollen visade på 

fungerande rutiner inom de flesta utpekade 

områden.  

 

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL 

Det finns 17 klagomål och synpunkter från 

enskilda registrerade under året. 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. Av de 

klagomål som inkommit till IVO har de 

valt att inleda tillsyn i två ärenden. I ett 

ärende avslutade IVO utan kritik efter att 

nämnden yttrat sig. I ett ärende inväntar vi 

beslut under våren 2017. Nedan följer en 

sammanställning av synpunkter och 

klagomål utifrån teman 

 

Brister i rättssäkerhet, 2  

Brister i bemötande, 2  

Brister i utförande av utredning/insats, 8 

Brister i information/kommunikation, 3 

 

Övrigt: En synpunkt har lämnats in 

gällande placering av ett asylboende samt 

ett förslag har kommit in gällande 

”väntjänst” mot yngre i kommunen.  

 

Det framkommer brister i diarieföringen av 

svar på synpunkter och klagomål. Vid 

sammanställning saknas detta i ungefär 

hälften av de inkomna ärendena. Detta gör 

det svårare att se mönster och analysera 

förbättringsbehov. Vi kommer att göra en 

särskild satsning på information om 

gällande rutiner.  

 

AVVIKELSER OCH LEX SARAH 

När det gäller rapporter med stöd av lex 

Sarah har fyra sådana kommit in under 

året. Vi har utrett samtliga men har inte 

bedömt någon som ett allvarligt 

missförhållande som krävt anmälan till 

IVO. Samtliga rapporter har bidragit till 

förbättringsarbeten i verksamheten 

Rapporterna har berört 

 

Brister i rättssäkerhet, 2  

Brister i bemötande, 1  

Brister i utförande av utredning/ insats, 1 

 

En extern avvikelse har kommit in från 

Skaraborgs sjukhus gällande socialjouren.  

 

STOR TILLGÄNGLIGHET GENOM 

KONTAKTCENTER 

Vi har ett Kontaktcenter i kommunen. 

Tanken är att vi genom Kontaktcenter ska 

ha en väg in för de som vill kontakta 

kommunen.  

 

Efter kontorstid kan du kontakta 

socialjouren i akuta ärenden.  



 7 

ANDT  

ANDT i Lidköping står för 

 

A = Alkohol 

N = Narkotika 

D = Doping 

T = Tobak  

 

Under året har TIS, tillståndsenheten i 

samverkan, bildats och Lidköping ansvarar 

för sju kommuner: Grästorp, Götene, 

Herrljunga, Mariestad, Vara, Vårgårda och 

Lidköping. Samarbetet gäller riktlinjer, 

delegation, avgifter, utredningar och 

tillsyn.  

 

Arbetet sker i en förebyggande anda. 

 

ALKOHOL 

Vi har prioriterat tillsyn i vårt arbete under 

året. Arbetet kring folköl koncentreras till 

butiker och serveringsställen. Vi har 

arbetat med 19 butiker och har genomfört 

19 tillsyner. Inga anmärkningar har 

utfärdats i år. 

 

 
 

VITA VÄNERN 

I projektet Vita Vänern samarbetade vi 

med skatteverket och polismyndigheten 

med tillsyn av samtliga städer runt Vänern. 

Projektet genomfördes under en och 

samma kväll och tio av våra restauranger 

blev kontrollerade av skattemyndigheten i 

Karlstad. Vi fick tre anmärkningar på dessa 

restauranger.  

 

 

GOTT RESULTAT PÅ LIDKÖPINGS 

RESTAURANGER 

 

 
 

Vi har 49 restauranger Lidköping där vi 

genomfört 61 tillsyner med gott resultat. 

 

DIGITALISERADE 

TILLSYNSPROTOKOLL 

Tillsynsprotokollen är numera 

digitaliserade vilket vi ser som en 

förbättring i jämförelse med tidigare år.  

 

NARKOTIKA 

Sedan 2013 arbetar vi med Krogar Mot 

Knark. Nio restauranger är med i 

dagsläget. Utbildningen Ansvarsfull 

alkoholservering har utökats med en 

helkväll med narkotikainformation från 

polismyndigheten. Vi har haft två kurser 

under året. Varje kurs består av fyra 

kvällar och många av stadens restauranger 

har varit med. 

 

DOPING 

Antidopingarbete sker tillsammans med 

fem gym i Lidköping. Vi har en 

antidopningsgrupp som består av 

kommunens föreningshandläggare, 
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polisen, Rådgivningscentrum och Sisu, 

idrottsutbildarna. Lidköpings kommun är 

kopplad till nätverket Ett dopingfritt 

Skaraborg. Det är ett samarbete som 

arbetar för dopningsfria gym (50st) i 

Skaraborg. Vi har varit med på fyra träffar 

under året. 

 

TOBAK 

Vi har fått igång ett effektivt och nära 

samarbete med polis under året. Ett parti 

med olaglig tobak upptäcktes vid en tillsyn 

2016. Utredning pågår fortfarande kring 

detta ärende.  

 

Det finns 39 försäljningsställen för tobak 

och vi har genomfört  

36 tillsyner under året. 

 

RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 

Vi utför tillsyn även åt Läkemedelsverket. 

Fortbildning har skett 1 gång under 2016. I 

kommunen har vi 21 försäljningsställen för 

receptfria läkemedel och alla har fått 

tillsyn utan anmärkning.  

 

Våra medarbetare ligger långt fram i 

statistiken gällande service. 

 

ARBETSMARKNAD 

OCH 

SYSSELSÄTTNING 

Vi har i uppdrag att arbeta för att våra 

medborgare ska kunna försörja sig själva 

genom arbete eller studier. Vi vill också att 

fler barn ska se sina föräldrar gå till ett 

arbete. Vi ser det som särskilt viktigt att 

ungdomar fullföljer sina studier och/eller 

kommer i jobb och att sträva mot att 

personer med funktionsnedsättning kan få 

ett arbete.   

 

Vi erbjuder daglig verksamhet för personer 

som innefattas av Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Till personer som på grund av långvarig 

psykiatrisk problematik inte kan stå till 

arbetsmarknadens förfogande, erbjuder vi 

dagverksamhet.  

 

MÅLGRUPP I FÖRÄNDRING 

Det totala antalet inskrivna på EAS har 

minskat. Till stor del beror det på att vi är 

inne i en högkonjunktur och att 

arbetslösheten generellt minskar. Bland 

annat har deltagare från 

arbetsförmedlingen blivit färre eftersom 

Sysselsättningsfasen, FAS 3 har avslutats. 

 

 
 

Enligt Arbetsförmedlingen är dock 

arbetslösheten fortfarande hög bland några 

grupper: 

 Ungdomar, särskilt de som inte 

fullgjort sina gymnasiestudier. 

 Personer som inte har svenska som 

modersmål. 

 Personer med funktionsnedsättning. 

 Personer som är över 60 år med låg 

utbildning.    
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För dessa grupper kan vägen till jobb 

ibland vara lång, särskilt om en person 

tillhör flera av de ovanstående grupperna.  

Försäkringskassan har haft stor efterfrågan 

på ÅKA-verksamheten. Strax innan 

sommaren väntade över 30 personer i kö. 

För att minska kötiden startade vi en ny 

tillfällig del av ÅKA som vi kallade Pre-Å. 

Syftet var att personerna skulle komma 

igång med en enklare variant av ÅKA, och 

då inte ha behov av att vara lika länge i 

ordinarie ÅKA. Satsningen var lyckad och 

väntetiden till ÅKA har nu minskat. Pre-Å 

kommer att avslutas under början av 2017.     

 

DAGLIG VERKSAMHET ÖKAR  

Antal beslut om daglig verksamhet enligt 

LSS-lagen har ökat markant under året. 

 

Under 2016 har vi inom Social & 

Arbetsmarknad haft  

105 
personer i Daglig verksamhet, att jämföra 

med 83 under 2015. 

 

Förutom att antal beslut ökar ser vi att de 

som idag har daglig verksamhet har mer 

komplex problematik än tidigare och har 

större behov av stöd och struktur. 

 

 
 

 

VI HAR STARTAT NYA VERKSAMHETER 

 

Två nya verksamheter har startat upp under 

året. Den ena är Ta & Ge, en intern 

bytessajt som gör det lätt att återanvända 

offentliga möbler istället för att slänga och 

köpa nytt. På så sätt kan verksamheterna 

bidra till en bättre resurshållning och en 

hållbar miljö. Ta & Ge ger också 

meningsfull sysselsättning för flera 

Lidköpingsbor på väg mot jobb. Projektet 

kommer att presenteras på Skaraborgs 

Idébytardag våren 2017.  
 

 
 

Det andra är Ung Arena som startades upp 

i oktober. Syftet med Ung Arena är att 

verksamheten genom samarbete ska 

minska ungas (16-29 år) arbetslöshet. Vi 

bedriver Ung Arena i samverkan mellan 

Lidköpings kommun och 

Arbetsförmedlingen. Andra involverade är 

Försäkringskassan och Västergötlands 

idrottsförbund. Ambitionen är att lokalen 

ska var lättillgänglig med anpassade 

öppettider.   

 

FÖRBÄTTRAT SAMARBETE 

Under året har vi utvecklat vårt interna 

samarbete och arbetat med en gemensam 

arbetskultur inom verksamheterna. Vi har 

lagt stor vikt på att upparbeta ett 

fungerande samarbete med 

Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan, Daglig Verksamhet i 

Vård & Omsorg, med LSS-handläggare 

och kollegor inom Utbildning.  
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Flera personalgrupper har påbörjat en 

utbildning i bemötande och 

förhållningssätt, den så kallade 

7tjugoutbildningen. Det är ett 

förhållningssätt som handlar om att bemöta 

deltagare på ett sätt som får dem att växa, 

vilja och våga ta ansvar i sitt eget liv. Det 

handlar även om att utveckla personal och 

organisation för att skapa ett 

medarbetarskap utifrån samma bemötande 

och förhållningssätt.   

 

BRUKARMEDVERKAN 

Vi har stärkt brukarinflytande i 

verksamheten under året genom att vi 

startat upp så kallade husmöten i 

verksamheterna på Fiskaregatan; 

Snickeriet, Hantverket, Datastudion och 

Caféet. Sedan tidigare finns fungerande 

brukarråd inom andra delar av 

verksamhetsområdet.  

 

BRUKARUNDERSÖKNING INOM 

DAGLIG VERKSAMHET 

Tillsammans med Vård & Omsorg har vi 

genomfört en brukarundersökning inom 

daglig verksamhet. Undersökningen 

gjordes i alla Skaraborgs kommuner och 

omfattade 

 

 självbestämmande och integritet 

 sysselsättning och gemenskap 

 kommunikation och information 

 kontinuitet, stöd och service. 

Resultatet av undersökningen har ännu inte 

redovisats på enhetsnivå men i det samlade 

resultatet återfinns bland annat följande 

frågor och resultat:  

74,5

17,5

8

Får du vara med och bestämma 
vad du ska göra på jobbet?

Ja Ibland Nej

 
Frågan mäter delaktighet och visar att tre 

fjärdedelar av de svarande tycker att de kan 

påverka. 

 
 

Hela 93 procent av de svarande upplevde 

att personalen lyssnade. 

 
Hälften tycker att de lär sig nya saker på 

sitt jobb. Av kommentaren till frågan 

framkommer att en del önskar lära sig mer 

trots att de inte gör det medan andra inte 

vill lära sig nya saker på jobbet. 

 

Resultatet kommer att brytas ner på 

enhetsnivå och ligga till grund för analys 

och förbättringsarbete i verksamheten. 
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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.  

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 

Antal nybesöksbokningar 
80 95 

Väntetid nybesök budget- och 

skuldrådgivning, veckor i snitt 
2,06 2,6  

Totalt antal ärenden 
106 90  

Inskickade skuldsaneringar för 

prövning hos Kronofogden  41 

Antal beviljade skuldsaneringar 10 20 

 

BRUKARUNDERSÖKNINGEN VISAR 

GOTT RESULTAT 

Verksamheten har genomfört två 

brukarundersökningar under året. 

Svarsfrekvensen har under båda 

undersökningarna varit hög. Sju frågor har 

belyst områden som 

 tillgänglighet 

 information 

 delaktighet 

 kvalitet. 

 

Resultaten är mycket goda inom samtliga 

utvalda kvalitetsområden.  

 

Av de svarande tyckte majoriteten, 86 

procent, att det var mycket lätt eller ganska 

lätt att komma i kontakt med Budget- och 

skuldrådgivningen. 

Information: Hur lätt eller svårt är det att 
förstå informationen du får av Budget- och 

skuldrådgivaren

Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt

Mycket svårt Vet inte

 

Av de svarande tyckte hela 92 procent att 

det var mycket lätt eller lätt att förstå 

informationen de fått av Budget- och 

skuldrådgivaren. 
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Över hälften, 54 procent, tycker att 

situationen förbättrats efter kontakt med 

Budget- och skuldrådgivningen. Många av 

de svarande besökte rådgivningen för 

första gången vilket sannolikt påverkat att 

35 procent uppgett att de inte kan bedöma 

frågan. 

VI HAR SATSAT PÅ INFORMATION 

– BÅDE INTERNT OCH EXTERNT 

Vi har under året genomfört flera interna 

informationsinsatser till särskilda grupper 

inom förvaltningen: ÅKA KomJobb, 

KAA, Ung Arena, Rådgivningscentrum, 

Källan.  

Externa informationsinsatser har vi 

genomfört på: Guldvingens Vårdcentral, 

ABC-kraften.  

Vi har också fört dialog i syfte att utveckla 

samverkansformer för att underlätta för 

familjer och som ett led i att förebygga 

överskuldsatthet. 

Våra medarbetare har vid flera tillfällen 

under året medverkat i media som ett led i 

det förebyggande arbetet. Medverkan har 

skett i TV Plusredaktionen, artikel i 

Skaraborgsbygden, artikel i Skaraborg 

Läns Tidning samt medverkan i radio P4 

Skaraborg. Vidare har vi lämnat ut 

pressmeddelande angående förändringar i 

nuvarande skuldsaneringslag och nya 

skuldsaneringslagen för företagare. Vi har 

fått positiv respons på medverkandet och 

det finns önskemål om att medverka vid 

fler tillfällen.  

EKONOMISKT 

BISTÅND 

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets 

yttersta skyddsnät som ska säkra en skälig 

levnadsnivå vid perioder av 

försörjningsproblem. Vi arbetar aktivt med 

att stödja den som har ekonomiskt bistånd. 

Målet är att hitta långsiktiga lösningar på 

individers försörjningsproblem.  

 

 

 

TILLGÄNGLIGHETEN ÖKAR GENOM 

DIGITALISERING 

Vi finns tillgängliga på telefon fyra dagar i 

veckan för nybesöksbokning och 

rådgivning. Väntetiden vid nybesök har 

under 2016 har varit 5,8 dagar vilket är 

något lägre än 2015 då det var 6,1 dagar. 

 2015 2016 

Hushåll, exkl. flyktingar 492 472 

Hushåll flyktingar 51 82 

Hushåll under 25 år  141 135 

Totalt antal hushåll 543 554 

Bidragstidens längd/snitt i 

månader 

5,8 5,4 

Totalt antal bidragsmånader 3116 2947 

Antal nybesöksbokningar 

ek. bistånd inkl dödsbo 

312 249 
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Den enskilde kan nu följa sin ansökan från 

registrering till beslut och 

beloppsutbetalning dygnet runt via e-

tjänsten Visa, Mina sidor- ekonomiskt 

bistånd.  

 

Det planerade införandet av digital e-

ansökan kommer förenkla ytterligare och 

göra det möjligt för enskild person att följa 

sitt ärende på ett mer tillgängligt sätt.  

 

RÄTTSÄKER HANDLÄGGNING 

Vi fattar ett mycket stort antal 

myndighetsbeslut varje år. Verksamheten 

ska bedrivas på ett rättssäkert och jämlikt 

sätt.  

Om den enskilde är missnöjd med ett 

beslut kan detta överklagas till 

förvaltningsrätten. En indikator på vår 

kvalité i arbetet kan vara andel 

överklagade beslut som ändras av 

förvaltningsrätten. För 2016 är det endast i 

en dom där förvaltningsrätten bifallit den 

sökandes överklagan.  

 

 2015 2016 

Antal domar där Förvaltningsrätten 

avslagit sökandes överklagan 

    39     23 

Antal domar där Förvaltningsrätten 

bifallit sökandes överklagan 

      4       1 

 

Antal avslagsbeslut ekonomiskt 

bistånd 

 

2356 

 

1813 

 

VÄGEN MOT SJÄLVFÖRSÖRJNING 

KRÄVER SAMARBETE 

En ny modell har arbetats fram under året i 

samarbete med Guldvingens vårdcentral, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

i syfte att samordna insatser för 

sjukskrivna personer som har ekonomiskt 

bistånd. Målet är att snabbare nå en 

återgång till arbetsmarknaden. 

 

Vi samordnar också insatser genom 

nystartade Ung Arena för att unga personer 

som har försörjningsstöd snabbare ska nå 

egen försörjning. 

 

Vi har också påbörjat ett samarbete med 

Arbetsförmedlingen som kallas 

Jobbstegen. Jobbstegen riktar sig först och 

främst till personer upp till 30 år med 

särskilt fokus på barnfamiljer.  

ENSAMKOMMANDE 

BARN 

Vi ska verka för att barn och ungdomar 

mellan noll och 20 år växer upp under 

trygga och goda förhållanden. Det är vårt 

ansvar att se till att ensamkommande 

flyktingbarn och ungdomar får en gynnsam 

utveckling, både fysiskt och socialt. 

Under våren har uppdraget i stor 

utsträckning varit att tillgodose och följa 

upp ungdomarnas behov av stöd, omsorg 

och boende. Det handlar om att följa upp 

de insatser som vi beviljade efter höstens 

extremt höga mottagande av 

ensamkommande ungdomar. Under 2015 

anvisades 128 barn och unga.  

Under 2016 har antalet anvisningar varit 

mycket lägre och vi har nu arbetat med att 

sätta välfungerande struktur för vår 

växande verksamhet.  
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I december 2016 hade vi totalt ansvar för 

122 ensamkommande barn och ungdomar. 

Tre fjärdedelar av dessa barn och 

ungdomar är fortfarande i asylprocess. 

 Det kom 7 nya anvisningar under året och 

19 ungdomar skrevs ut ur verksamheten. 

 

MYCKET ÄR NYTT UNDER ÅRET 

Under året har vi arbetat med att upprätta 

och utveckla arbetet kring stödboende 

utifrån att kommunen har öppnat 

stödboende för första gången. Stödboende 

är en relativt ny vårdform för unga 16-20 

år som enkelt uttryckt är ett eget boende 

med individanpassat stöd.  

Nämnden har vidare antagit riktlinjer för 

hur ungdomarnas försörjning ska 

tillgodoses under den tid de är placerade 

vid HVB eller stödboende.  

Vi har arbetat fram en överenskommelse 

med Migrationsverket kring rutiner vid 

utflytt från HVB till anläggningsboende.  

I december fattade Social och 

Arbetsmarknadsnämnden ett 

inriktningsbeslut att de ungdomar som blir 

åldersupphöjda över 18 år och får avslag 

på sin asylansökan ändå erbjuds att bo kvar 

på sitt nuvarande HVB, hem för vård och 

boende, eller familjehem till dess domen 

vunnit laga kraft eller de fyller 18 år räknat 

efter deras första uppgivna ålder. 

 

VI SAMARBETAR FÖR GODA 

RESULTAT 

Vi har förbättrat vårt interna samarbete 

kring barn i familjehem.  

Vi har också utvecklat det externa 

samarbetet med grundskolan och 

gymnasiet för att förbättra barnens 

skolsituation.  

 

KVALITETEN PÅ VÅRA BOENDEN 

Vi har avvecklat två tillfälliga HVB-hem 

under året som gått och ungdomarna bor 

nu i permanenta boenden. Vi har också 

öppnat ett nytt HVB under våren.  

För att öka kvaliteten och rättssäkerheten i 

verksamheterna har vi under året valt att 

fokusera på att utveckla journalföring och 

arbetet med genomförandeplaner. Det här 

arbetet fortsätter under 2017.  

På sikt kommer vi att kunna följa resultatet 

av våra insatser genom att vi har infört 

Journal digital.  

Inspektionen för vård & omsorg, IVO, har 

genomfört tillsyn på samtliga HVB- 

verksamheter under 2016.  Vid tillsynen 

framkom frågor om hur ungdomarnas 

personliga integritet kunde tillgodoses 

eftersom lokalerna var små och 

ungdomarna delade rum. Med anledning 

av detta hade vi stort fokus på att hitta 
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lösningar på problemet när vi öppnade ett 

nytt HVB under våren. Barnen framförde 

också till IVO att de önskade vara mer 

delaktiga och att de vill känna trygghet i att 

de får svar på de synpunkter de har lämnat.  

På samtliga boenden sker regelbundna 

husmöten för att ge ungdomarna inflytande 

i verksamheten.  

Under året har även Miljö & Hälsa 

genomfört inspektion på samtliga boenden 

med fokus på ventilation, städrutiner och 

livsmedelshantering. Vi har infört 

förbättrade rutiner för de brister som 

uppmärksammades. Vid uppföljningen i 

december var inspektörerna nöjda med vårt 

arbete.  

Två händelser har rapporterats med stöd av 

lex Sarah. Den ena gällde brister i 

bemötande från personal och den andra 

gällde brister vid utlämnande av medicin. 

Vi har förbättrat arbetssättet för att undvika 

liknande händelser. 

 

 

KVALITETEN I VÅRA FAMILJEHEM  

För att säkerställa en rättssäker vård har vi 

granskat alla ärenden gällande 

ensamkommande barn placerade i 

familjehem. Resultatet visar att samtliga 

familjehem är utredda, att registerutdrag på 

familjehemmen är gjorda, att barnet har en 

vårdplan och att samtliga barn har 

regelbunden kontakt med sin 

socialsekreterare.  

Det finns utrymme för förbättring bland 

annat när det gäller att träffa barnet för 

enskilda samtal och att utveckla utbildning 

och stöd till släktinghem.  

UNGDOMARNA ÄR MYCKET NÖJDA 

MED DET STÖD DE FÅR 

Under hösten var det för första gången 

möjligt att delta i en nationell 

brukarundersökning för ensamkommande 

barn. Hos oss svarade cirka 40 ungdomar 

på frågorna. Frågorna berörde områden 

som tillgänglighet, bemötande, 

information, delaktighet. 

 

Vid jämförande med andra kommuner har 

Lidköping ett högre resultat på samtliga 

områden med undantag från tillgänglighet 

där den enskilde svarat på frågan om 

möjlighet till kontakt med 

socialsekreteraren. Här påverkar bland 

annat tillgången till tolk men vi hoppas 

kunna förbättra resultatet genom att bli 

bättre på att informera om möjligheter och 

hinder. 
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FAMILJERÅDGIVING 

Familjerådgivningens uppdrag är att 

erbjuda samtal för 

kommunikationssvårigheter och konflikter 

i relationer, förändring och förbättring av 

relationer, separationsarbete samt 

krisbearbetning i samband med separation. 

Målgruppen är par, ensamstående och 

familjer i Lidköping, Skara, Essunga, Vara, 

Götene och Grästorp. 

 

Vi genomförde i slutet av 2015 en 

brukarundersökning som visade ett mycket 

gott resultat. Brukarna var mycket nöjda 

och upplevde till stor del att en positiv 

förändring skett efter besöken hos oss.  

 

Vi har kompetenshöjt personalen genom 

att två familjerådgivare har gått en kurs i 

Sexologi på 7,5hp.  

 

I syfte att nå nya svenskar har vi haft möte 

med Integrationsenheten, för att bättre nå 

ut med information om vår verksamhet.  

 

 I vårt uppdrag ligger även 

 Att försöka nå andra grupper, 

framförallt nya svenskar, med 

information om vad 

Familjerådgivningen kan erbjuda 

 Att använda oss av 

tekniken/digitalisering för att hitta 

nya former att arbeta på 

 Att undersöka möjligheten till ett 

mer utåtriktat arbete. 

 

Antal ärenden som familjerådgivningen 

arbetat med totalt under 2016, pågående 

och avslutade. 

353 

Åldersgrupperna 30-39 år och därefter 40-

49 år är de största. 

 

 

 
 

FAMILJERÄTT 

Vi erbjuder familjerätt för invånare i 

Lidköping, Essunga, Grästorp och vissa 

delar för Götene. Under våren utökade vi 

verksamheten till att även gälla Skara. Det 

är en positiv utveckling eftersom det är 

lättare att erbjuda hög tillgänglighet och 

hög kompetens vid en större 

familjerättsenhet. 

 

TILLGÄNGLIGHET 

 

Familjerätten har telefonrådgivning varje 

dag. Vi ser det som ett viktigt 

förebyggande arbete eftersom föräldrar, 

inför eller i en separation, kan ringa direkt 

och bli vägledda i familjerättsliga frågor. 

På så sätt kan vi nå föräldrar och 

rekommendera dem att gå i 

samarbetssamtal eller olika 

gruppverksamheter innan konflikten 
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trappas upp. Hit kan också proffesionella 

ringa och få råd i olika familjerättsliga 

frågor. 

 

STÖD TILL SEPARERADE 

FÖRÄLDRAR 

 

Vi har kompetensutvecklat oss i metoden 

BIFF- Barn i föräldrars fokus, eftersom vi 

vill lämna ett bättre stöd till separerade 

föräldrar. Vi har målet att börja med 

föräldragrupper under våren 2017. Vi 

kommer även att kunna erbjuda en 

grupputbildning för barn enligt modellen 

Skilda världar. Detta gör vi i samverkan 

med elevhälsan, det är viktigt eftersom 

elevhälsan ofta kan identifiera dessa barn 

innan de kommer till oss inom 

familjerätten.  

 

Vårdnads- boende och 

umgängesutredningarna har minskat något 

och vi kan konstatera att fler och fler 

föräldrar enas under pågående vårdnads- 

boende och umgängesutredningar. En 

analys är att det kan bero på att fler 

föräldrar väljer att delta i samarbetssamtal- 

Vi har nämligen sett att dessa har ökat.  

 

VI STÄRKER BARNENS RÖST VID 

TVISTER 

 

Under året har vi arbetat med att utöka 

antal samtal med barnen, både i de 

utredningar som underställs Tingsrätten 

och i våra uppföljningar efter en dom. De 

får då fler tillfällen att lämna information 

och en ökad delaktighet. 

 

STÖD TILL ADOPTIVFÖRÄLDRAR 

 

Vi erbjuder alla adoptivföräldrar stöd med 

samspelsstödjande insatser i form av Marte 

Meo för att den så viktiga och avgörande 

anknytningsprocessen mellan barn och 

föräldrar skall komma igång.  

HEMLÖSHET 

Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som 

ger bostadslösa en allmän rätt att få en 

bostad av socialtjänsten. Endast tre grupper 

kan sägas ha en lagstadgad allmän rätt till 

bostad. Dessa är personer med 

funktionshinder, äldre som inte klarar sitt 

boende och personer som har permanent 

uppehållstillstånd och har blivit anvisade 

till kommunen.  

 

 
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 
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boendesamordning krävs ett biståndsbeslut 

av en socialsekreterare.  

 

En viktig samarbetspartner är hyresvärdar i 

kommunen.  

Under 2016 har vi infört rutiner avseende 

boendesamordning och kontrakt för s.k. 

träningsboende. 

 

ANTALET HEMLÖSA I LIDKÖPING 

Under 2016 har antalet bostadslösa 

individer ökat markant till följd av en 

mycket ansträngd bostadsmarknad. Vi har 

genomfört en målgruppsanalys på 

Vuxenenheten och Ekonomienheten under 

en period i november 2016. Analysen är 

gjord enligt Socialstyrelsens definitioner 

av hemlöshet.  

 

Barnen som är aktuella inom vår mätning 

är mellan 2 och 11 år gamla.  

 

Vi har beviljat insats i form av akutboende 

41 gånger under året. Det är tio fler än året 

innan. Under 2017 kommer Socialstyrelsen 

genomföra en nationell kartläggning av 

hemlöshet vilket kommer ge oss viktig 

information om hur situationen ser ut.  

 

ÖPPNA JÄMFÖRELSER HEMLÖSHET 

OCH UTESTÄNGNING FRÅN 

BOSTADSMARKNADEN 2016 

För hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden jämförs 

kvalitetsindikatorer inom områdena: 

 Tillgänglighet 

 Helhetssyn och samordning 

 Kunskapsbaserad verksamhet 

 Trygghet och säkerhet 

Lidköpings kommun har liksom många 

andra kommuner ett förbättringsarbete att 

göra på området. Det område som visar på 

lägst resultat i Öppna jämförelser är 

området kunskapsbaserad verksamhet. 

Detta eftersom vi saknar systematisk 

uppföljning på området och tillgång till 

den metod i nationella riktlinjer som heter 

Bostad först.  

 

KONSUMENT-

VÄGLEDNING 

Konsumentvägledningen ger vägledning 

till kommuninvånare i konsumenträttsliga 

frågor.  

Vi utför konsumentrådgivning åt invånare i 

Lidköping, Götene och Skara. I och med 

detta har vi övertagit Skaras del i det så 

kallade Konsumentsvar. 

Konsumentvägledningen är inte en 

lagstadgad skyldighet men något som vi i 

Lidköping vill kunna erbjuda våra 

kommuninvånare.  

 

Kategorier efter Socialstyrelsens 

definition på situationer 

Antal 

individer 

Situation 1 – akut hemlöshet 9, varav 2 

barn 

Situation 2 – boende på exempelvis 

institutioner 

16 

Situation 3 – långsiktig 

boendelösning ex träningslägenhet, 

där boendet är förenat med tillsyn 

och/eller särskilda villkor eller 

regler. 

26, varav 

5 barn 

Situation 4 – eget ordnat kortsiktigt 

boende 

21 
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HALVERAT ANTAL ÄRENDEN 

UNDER ÅRET 

 

* För 2016 gäller ärenden Hallå konsument endast för 

mars-december.  

 

Antalet ärenden till 

Konsumentvägledningen har nästintill 

halverats. En orsak är att den rikstäckande 

upplysningstjänsten Hallå Konsument 

handlägger fler ärenden. En annan möjlig 

orsak är att vi inte längre erbjuder 

konsumentvägledning på Biblioteket på 

grund av minskade personalresurser. Vi 

har infört särskild telefon- och besökstid 

för konsumentvägledningsfrågor för att 

effektivisera nuvarande resurser och på 

bästa sätt möta kommuninvånarnas behov. 

 

MISSBRUKS- OCH 

BEROENDEVÅRD  
 

Socialtjänsten har det övergripande 

ansvaret för att människor med missbruk 

och beroende får vård och behandling. Vi 

har också ansvar för att tidigt upptäcka 

riskbruk och missbruk.  

 

Under 2015 lanserade Socialstyrelsen nya 

nationella riktlinjer för missbruk- och 

beroendevård. Flera av de metoder som 

rekommenderas erbjuder vi redan idag via 

Rådgivningscentrum    

 Community Reinforcement 

Approach (CRA) 

 Motivationshöjande behandling 

(MET) 

 Motiverande samtal (MI) 

 Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

  12-stegsbehandling.   

Vi har genomfört två 12-stegsgrupper 

under året. Närliggande kommuner och 

företag har möjlighet att köpa platser i 

dessa grupper i mån av tillgång. 

 

Vad vi kan konstatera är att antalet är lägre 

på alla nämnda punkter bortsett från 

genomförda SoL-utredningar och 

körkortsyttranden där antalet har varit 

högre under 2016 jämfört med året innan. 

 

STOR EFTERFRÅGAN AV 

ANHÖRIGSTÖD 

 

Rådgivningscentrum erbjuder anhörigstöd, 

både individuellt och i grupp. Under de 

senaste åren har efterfrågan av anhörigstöd 

ökat markant. Vi genomför ett stort antal 
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individuella samtal och ett par 

anhöriggrupper varje år.   

 

FRAMTIDA FÖRÄNDRINGAR TACK 

VARE BRUKARMEDVERKAN 

 

Vi har brukarråd på Rådgivningscentrum. 

Genom Brukarrådet har det framkommit 

synpunkter om att man vill ha vissa 

förändringar i gruppbehandlingen. Bland 

annat förlängning av behandlingstiden och 

möjlighet att diskutera utökat stöd, man 

vill ha tillgång till teorimaterial tidigare i 

programmet och önskar ett större fokus på 

problematik kring kriminalitet i 

gruppbehandlingen. Utöver detta frågar 

man också efter en aktivitetsgrupp, 

möjlighet för detta kommer vi att titta 

vidare på. 

 

FORSKNINGSPROJEKT 

 

Vi deltar under 2016 och 2017 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.  

 

NYA PROCESSER I VERKSAMHETEN 

 

Vi har reviderat flera av våra processer 

under 2016 och även upprättat nya 

processer avseende behandlingsmetoder. 

 

VI FICK MYCKET POSITIV RESPONS 

FRÅN VÅRA BRUKARE 

 

Vi har genomfört en brukarundersökning 

under hösten. 30 personer svarade på 

enkäten. Resultaten är mycket goda. Även 

i jämförelse med andra kommuner har vi 

goda resultat. Vårt resultat är bättre än 

medel jämfört med andra kommuner på 

samtliga utvalda kvalitetsområden utom 

delaktighet  

 

INTERNKONTROLLEN VISAR ATT 

RÄTTSSÄKERHETEN ÄR GOD 

 

Vi har under året haft internkontroll 

gällande rättssäkerhet vid LVM-ärenden, 

lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

Genomgången visar på en föredömlig 

kvalitet avseende rättssäkerhet och 

dokumentation i de punkter som 

granskningen omfattar.   

 Anmälningar handläggs skyndsamt 

(inom 1-2 dagar) 

 Dokumentationen uppfyller kraven 

i föreskrifterna.  
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 Beslut är fattade av behörig 

delegat. 

 Dokumentationen håller en 

likvärdig kvalité oavsett 

socialsekreterare. 

 Utredningarna är allsidiga och 

innefattar samtliga relevanta 

livsområden  

 Samtliga ansökningar om vård som 

nämnden gjort under 2016 har lett 

till bifall i Förvaltningsrätten.  

 

ÖPPNA JÄMFÖRELSER MISSBRUK 

OCH BEROENDEVÅRD 2016 

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.   

 

STÖD TILL BARN, 

UNGA OCH 

FÖRÄLDRAR 

Socialtjänsten har en viktig uppgift när det 

gäller att stödja, hjälpa och skydda barn 

som riskerar en ogynnsam utveckling. I 

Lidköping arbetar vi aktivt med insatser 

för att förebygga och förkorta placeringar 

av barn och ungdomar. 

 

MOTTAGNINGSFUNKTIONEN ÖKAR 

TILLGÄNGLIGHETEN 

Sedan augusti 2016 har vi en 

mottagningsfunktion för att kunna öka 

tillgänglighet för enskilda och 

samarbetspartners och för att frigöra tid för 

övriga socialsekreterare. Två 

socialsekreterare tar där emot anmälningar, 

ansökningar och gör förhandsbedömningar.  

 

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET 

Lidköping arbetar sedan många år enligt 

BBIC – Barns behov i centrum. För att få 

arbeta enligt BBIC krävs licens från 

Socialstyrelsen.  

Under året har Socialstyrelsen reviderat 

BBIC med syfte att stärka rättssäkerheten, 

öka delaktigheten för barn och unga och 

för att förenkla arbetet. På sikt kommer 

detta även bidra till en systematisk 

uppföljning. Lidköping har som första 

kommun i Skaraborg påbörjat 

implementering av nya BBIC i 

verksamheten. Det innebär att vi är väl 

förberedda då nya BBIC går in i skarp drift 

nationellt i juni 2017.  

 

 
 

Under året har några socialsekreterare 

deltagit i ett nationellt projekt, Webbkollen, 
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som syftar till att utveckla systematisk 

uppföljning av socialtjänstens insatser till 

barn och unga. På grund av 

personalomsättning och en pressad 

arbetssituation kunde inte projektet 

fullföljas i den omfattning som var tänkt. 

Projektet är nu avslutat i Lidköping men 

pågår ytterligare ett år på nationell nivå. 

 

PERSONALOMSÄTTNING GER 

BRISTER I KONTINUITET 

Den enhet som arbetar med 

myndighetsutövning för barn och 

ungdomar har under en längre tid präglats 

av hög personalomsättning. Detta har lett 

till brister i kontinuitet för barn, ungdomar 

och deras föräldrar eftersom de har fått 

byta handläggare. Vi har på olika sätt 

arbetat med att stabilisera arbetsgruppen 

för att bättre klara arbetet. 

Vi genomför nu kontinuerliga 

arbetstyngdsmätningar för att bedöma 

ärendebelastningen för socialsekreterare. 

Det har blivit en klar förbättring av 

belastningen från maj till november. 

Största orsaken till den positiva 

förändringen är mottagningsfunktionen. 

  

RÄTTSÄKER LVU-VÅRD 

Under hösten har en extern handläggare 

granskat de placeringar som vi gjorde 

sommaren 2016. Vi har även haft en intern 

kontroll av rättssäkerheten i samtliga LVU 

ärenden under 2016. Bland annat har vi 

tittat på utredningarnas innehåll, att 

tidsgränser hålls och att beslut är 

formulerade på ett rättssäkert sätt och är 

fattade av rätt person. Sammanställningen 

visar på en tillräcklig rättssäkerhet i de 

flesta av de områden som granskningen 

omfattar. Områden som behöver förbättras 

är bland annat barnets delaktighet. 

 

NÄTVERKSMÖTEN FÖR 

SAMORDNING 

Vi har under året som gått anställt 

nätverksledare för att underlätta 

samordningen för den enskilde. 

Nätverksledarna har under året arbetat 

fram en handlingsplan för arbetet och 

genomfört nätverksmöten.  

Nätverksledarna har sedan mars 2016 

genomfört 94 möten.  

      

MER LÄTTILLGÄNGLIGT STÖD 

 

Vi har under året tagit ytterligare steg mot 

att erbjuda mer lättillgängligt stöd inom 

våra öppenvårdsinsatser. Det är nu möjligt 

för alla föräldrar till barn mellan 0 och 18 

år att få upp till fem samtal för råd och 

information utan att det behövs ett 

biståndsbeslut. Under 2016 har 57 

föräldrar eller föräldrapar använt sig av 

den möjligheten.  

 

Vi erbjuder också, redan i samband med 

anmälan om misstänkt drogmissbruk hos 

en ungdom, behandling enligt metoden 

Funktionell Familjeterapi. Detta för att 

göra det möjligt för familjer att snabbt och 

lätt få stöd.  

 

Vi har också utvecklat samarbete med 

Grodden, korttidsboendet för 

funktionsnedsatta barn och ungdomar, för 

att föräldrar som har barn med 

funktionsnedsättning lättare ska få stöd.  

 

FAMILJECENTRAL 

 

För att förebygga och hantera svårigheter i 

föräldrarollen erbjuder Familjecentralen 

föräldrar med barn mellan 0-6 år 

rådgivning och information. 37 

föräldrar/föräldrapar har under använt sig 

av den möjligheten. För nå ännu fler 
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föräldrar har Familjecentralen under året 

startat en Facebooksida. På sidan finns 

exempelvis inbjudan till gruppverksamhet, 

artiklar och information om radioprogram 

som handlar om föräldraskapet. 

På familjecentralen erbjuder vi även 

gruppverksamhet utifrån behov. Under 

2016 har fokus varit utveckling av 

gruppverksamhet för unga föräldrar. Vi har 

också, genom konceptet Svenska med 

baby, skapat nya välbesökta mötesformer 

för integration av nya svenska föräldrar. 

 

FLER FÄLTARE FÖR ATT NÅ 

UNGDOMAR TIDIGT 

 

Vi arbetar bland ungdomar dagtid, kvällar 

och helger i miljöer där ungdomar är. Det 

kan röra sig om skolor, fritidsgårdar och 

offentliga miljöer. Syftet är att bygga 

relationer och bidra med en trygg 

vuxennärvaro.  

 

Under året har vi utvecklat 

 

 relationerna med ensamkommande 

ungdomar 

 det relationsskapande arbetet i 

Margretelundsområdet. 

Möjligheten till feriejobb för några 

ungdomar, under ledning av oss 

 samarbetet med Räddningstjänsten 

med idéer kring bland annat deras 

närvaro vid riskkvällar 

 Uppsökande verksamhet i 

biblioteket.  

 

Fältsekreterarna har nu möjlighet att ta 

uppdrag som kvalificerade kontaktpersoner 

till de ungdomar de fått kontakt med 

genom sitt uppsökande arbete. Det är en 

stor fördel att ungdomarna får en 

kontaktperson som de sedan tidigare har en 

relation till. 

FÖRÄLDRAUTBILDNING 

 

Komet ger föräldrar möjlighet att lära sig 

bättre sätt att kommunicera med sitt barn 

för att minska problemen. Under 2016 har 

Källan haft fyra föräldrautbildningar i 

Komet, två riktade mot föräldrar till barn 

3-11 år och två riktade till tonårsföräldrar. 

Samtliga kurser har varit mycket 

uppskattade och föräldrarna har varit 

mycket nöjda med både innehåll och 

kursledare. Av utvärderingarna 

framkommer att föräldrarna anser att 

konflikterna i hemmet har minskat och att 

man använder sig mer av strategier som 

främjar goda relationer mellan föräldrar 

och barn jämfört med innan kursen. 

 

FAMILJEBEHANDLING 

 

Familjebehandling är ett strukturerat 

förändringsarbete som syftar till att minska 

relationsproblem, sociala problem och 

psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Vi 

har många olika metoder i vårt 

familjebehandlingsarbete, flera av dem är 

utvärderade genom forskning med goda 

resultat: 

 Komet och Förstärkt komet 

 Marte Meo  

 Miljöterapeutiskt arbete  

 COS – Circle of security 

 PYC – Parenting young children  

 MI – Motiverande samtal.   

 FFT – Funktionell familjeterapi 

Under året fick vi 41 uppdrag. 
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SKATTNINGAR FÖR ATT FÖLJA UPP 

RESULTAT 

 

Vi har under året fortsatt implementera 

olika kunskapsbaserade skattningsformulär 

för att kartlägga till exempel upplevd oro i 

familjen, barns beteende, mående, 

uppmärksamhetsförmåga, färdigheter och 

sociala problem. Skattningarna bidrar till 

att vi kan följa och visa vilken effekt 

familjebehandlingen har, eftersom 

mätningar görs före och efter avslutad 

insats. Mätningarna gör också att vi sedan, 

på verksamhetsnivå, kan göra systematiska 

uppföljningar av effekten av behandlingen. 

 

VOSA-VIP 

 

Verksamheten VOSA-VIP finns, sedan ett 

par år, för barn och unga i åldrarna 13-25 

år. Verksamhetens mål är att förhindra och 

förkorta placeringar. Vi har sex ungdomar 

inskrivna i verksamheten idag. Under året 

har några ungdomar avslutats och nya har 

skrivits in. Arbetet med att ta hem fler 

ungdomar från externa placeringar 

fortsätter i takt med att arbetet fortgår. 

Verksamheten har drivits som projekt och 

kommer att utvärderas inför nästa år.  

 

FAMILJEHEMSVÅRD 

 

Alla barn och unga som är 

familjehemsplacerade ska ha goda 
uppväxtvillkor och vi ska tillgodose 

behovet av hjälp och stöd efter att 

placeringen upphört. 

 

I Lidköping arbetar vi med att erbjuda 

familjehem i egen regi framför 

konsulentstödda så kallade externa 

familjehem. Från år 2014-2016 har 

användandet av sådana familjehem 

minskat med hälften.  

 
REKRYTERING OCH UTBILDNING 

AV FAMILJEHEM 

 

I vårt rekryteringsarbete har vi tagit fram 

ett bokmärke som finns på Biblioteket och 

ett informationsblad om familjehem som 

finns på olika platser i kommunen.  

För att säkerställa god kvalitet i 

familjehemsvården använder vi oss av Bra-

fam - ett vetenskapligt beprövade 

bedömningsinstrument vid rekrytering av 

familjehem. Vi kompletterar detta med 

intervjuer enligt Kälvestens-metoden med 

tolkning av psykolog för de familjer som 

bedöms som lämpliga för uppdraget. 

Vi erbjuder också grundutbildning till 

familjehem, i form av Socialstyrelsens 

utbildning Ett hem att växa i. Vid nya 

placeringar använder vi samspelsstödjande 

insatser enligt Marte Meo metoden, som 

stöd för familjehemmet för att hitta rätt i 

relationen och samspelet till barnet.  

 

STÖD TILL BARN OCH UNGA 

UNDER TIDEN I FAMILJEHEM 

 

För att stärka grundskoleresultaten för barn 

i familjehem arbetar vi enligt 

arbetsmodellen ”Skolfam”. Det bygger på 

teamsamverkan för att förebygga 

misslyckanden i skolan. Skolfam har 
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drivits som projekt men är nu en 

permanent verksamhet och drivs 

tillsammans med Barn och skola.  

För att kunna bedöma stöd och hjälp för 

unga som ska lämna sitt familjehem för 

vuxenlivet använder vi Socialstyrelsen 

material På väg.  

 

DELAKTIGHET 

 

För att vi skall veta om barnen har goda 

uppväxtvillkor och om biologiska föräldrar 

och familjehem känner sig delaktiga, har vi 

börjat utforma en enkät till barn, biologiska 

föräldrar och familjehem. Målet är att vi 

ska erbjuda enkäten till berörda under 

nästa år. 

 

STÖD TILL 

BROTTSOFFER 

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.  

 

 

STÖDCENTRUM 

Vi har 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. 

 

 

STÖD TILL 

NYANLÄNDA 
 

Vi 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. 

 

Under 2016 kom en ny lag som reglerar att 

alla kommuner i Sverige har en skyldighet 

att ta emot nyanlända med 

uppehållstillstånd. Regering och 

Länsstyrelser fastställer ett antal nyanlända 

som varje kommun är ålagda att ta emot. 

För 2016 är Lidköpings kommuntalet 109 

personer. Utöver dem flyttar nyanlända på 

egen hand till kommunen.  

 

TILLFÄLLIGA BOSTÄDER 

 

Då kommunen saknar bostäder används 

tillfälliga bostäder till merparten av de som 

tagits emot under året. Strax under hälften 

av årets anvisningar (16 hushåll) har ännu 
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inte mottagits i kommunen då bostäder 

saknas. 

 

NY LAGSTIFTNING PÅVERKAR 

VÅRT ARBETE 

Vi har i slutet av året reviderat och tagit 

fram tre nya processer. De tre framtagna 

processerna tydliggör hur mottagandet går 

till beroende på om den nyanlände: 

 anvisas av Migrationsverket till 

kommunen 

 kommer som kvotflykting 

 bosätter sig på egen hand.  

Under hösten har vi förberett inför att två 

nya modulhus ska bli klara för inflytt. Vi 

har gjort en processkartläggning och vi har 

ett fördjupat samarbete med 

kommunstyrelsens verksamheter och AB 

Bostäder för att modulerna ska bli ett bra 

boende för kommande hyresgäster. 

 

VI VILL UTVECKLAS MOT EN 

EFFEKTIVARE ETABLERING  

 

Ett av våra utvecklingsområden är att 

jobba för en effektivare etablering. 

Utvecklingsarbete sker nu tillsammans 

med Campus, Arbetsförmedlingen, De la 

Gardie gymnasiet m.fl.  

 

 

 
 

De pågående anvisningarna består av 16 

hushåll och kommunen har fått en 

ytterligare tidsfrist på två månader in på år 

2017 för att ta emot dem. 

Totalt flyttade 122 personer, som ingår i 

etableringsförordningen, till kommunen 

under 2016. Vissa av dem flyttade alltså hit 

genom så kallad egen bosättning. 

STÖD TILL PERSONER 

MED PSYKISK 

FUNKTIONS-

NEDSÄTTNING 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för 

stöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning.  

Vi erbjuder boende i särskilda 

boendeformer och boendestöd för personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Vi har 

även ansvar för verksamheten Personligt 

ombud för kommunerna Lidköping, Skara 

och Götene.  

BOENDESTÖD SOM NY ENHET  

Den 1 oktober flyttade boendestöd över till 

oss på Social & Arbetsmarknad från Vård 

& Omsorgs verksamheter och finns nu i en 

särskild enhet för boendestöd.  

 

BÄTTRE DELAKTIGHET GENOM 

BRUKARMEDVERKAN 

  

Vi har sedan länge brukarråd på våra 

boenden men har svårt att få ett bra 

samarbete med brukarna på en 

övergripande nivå i strategiska frågor, 

exempelvis med brukarorganisationer inom 

området. Med hjälp av de så kallade prio-

medlen planerar vi att gå ihop flera 

kommuner för att finansiera 

brukarrepresentation. 
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KVALITETSSÄKER 

DOKUMENTATION 

 

Vi har påbörjat en utveckling för att 

säkerställa god kvalitet i våra dokument 

med särskilt fokus på våra 

genomförandeplaner. Vi har också 

reviderat och fastställt stöd till vår personal 

i form av handledning i social 

dokumentation. Utöver det så har vi skapat 

en struktur för kontinuerlig 

kompetensutveckling av så kallade 

dokumentationsombud i verksamheten. 

Dessutom har vi har kartlagt 

medarbetarnas kompetens vad gäller våra 

digitala verktyg och lagt plan för 

utbildning.  

 

KARTLÄGGNING AV BEHOV AV 

BOENDESTÖD 

Boendestödsenheten har under året haft i 

uppdrag att titta på ärenden som idag har 

hemvård, är under 65 år och uppfyller 

kriterierna för boendestöd. Kartläggningen 

är klar och det visade sig att antalet var 

mycket mindre än förväntat. På grund av 

att vi har prioriterat nya ärenden så har 

arbetet med att ta över dessa försenats. 

 

BRUKARUNDERSÖKNING  

 

Vi erbjöd samtliga brukare att vara med i 

en undersökning.  43 personer har hittills 

svarat på enkäten. 

 

Hur nöjd är du med ditt boendestöd 

 1-5? 

 

4,0 

 

Av kommentarerna framkom att brukarna 

tycker att de får gott bemötande och stöd, 

att personalen är trygg och att hjälpen är 

tillgänglig. 

 

På frågan om man vill ändra på något 

framkom bland annat synpunkter på att 

man vill ha mer tid, vara mer delaktig i hur 

stödet ska utföras och ha färre vikarier. 

 

VI TILLHANDAHÅLLER 

PERSONLIGA OMBUD FÖR FLERA 

NÄRLIGGADE KOMMUNER  

Personligt ombud är ett frivilligt, 

kostnadsfritt stöd som vänder sig till 

människor med långvariga och omfattande 

psykiska funktionsnedsättningar. Ett 

personligt ombud är ett stöd för individen 

att samordna olika stödinsatser, vara stöd i 

kontakt med myndigheter och se till att den 

enskilde får sina lagliga rättigheter 

tillgodosedda. 

 

Verksamheten Personligt ombud servar 

invånare i Götene, Skara och Lidköpings 

kommuner.  

 

 
 

De flesta som har ett personligt ombud är i 

åldersgruppen 30-49 år, därefter kommer 

ålderskategorin 18-29 år.  

 

33 av dessa har helt eller delvis 

hemmaboende barn. 
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VI HAR SETT TENDENSER TILL 

FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET  

Flera av våra kvinnliga klienter har varit 

utsatta för våld i nära relation, vi har också 

mött fler klienter med utländsk bakgrund.  

 

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.  

Under året som gått så har vi upprättat en 

handlingsplan för arbetet mot våld i nära 

relationer. Handlingsplanen antogs av 

nämnden och är formulerad så att 

förvaltningen ska uppnå vad som sägs 

enligt lag.  

DET SKA VARA LÄTT ATT FÅ 

HJÄLP AV OSS 

 

Vi erbjuder insatser för våldsutsatta, barn 

som bevittnat våld och våldsutövare. I 

detta ingår även utsatthet för 

hedersrelaterat våld. För våldsutsatta 

återupptog vi under året möjligheten att få 

råd och stöd utan biståndsbeslut.  

 

För att nå ut till våldsutsatta så att de vet 

att de kan få stöd och hjälp så har vi gjort 

broschyrer på flera olika språk.  

 

Vi ansvarar för stöd till personer som 

utövar våld för Lidköping, Götene, 

Grästorp, Vara och Essungas 

kommuninvånare. För att nå fler 

våldsutövare med information om vilken 

hjälp de kan få så har vi gjort broschyrer 

även gällande detta. De här broschyrerna är 

på svenska. 

 

 

SATSNING PÅ STÖD I ARBETET  

Under året anställdes en metodutvecklare 

för stöd i arbetet mot våld i nära relationer 

inom förvaltningen. Denna har påbörjat 

arbetet med att göra nämndens plan mot 

våld i nära relation känd och att 

implementera fastställda rutiner.  

För att i högre grad identifiera våld i nära 

relationer och ge ett gott stöd till 

berörda behövs kunskap inom området. Vi 

har därför 

 hållit grund/introduktionskurser 

med personal 

 påbörjat arbete med att 

implementera Socialstyrelsens 

rekommenderade FREDA 

bedömningsinstrument för att 

bedöma risk och hjälpbehov för 

den enskilde vid våldsutsatthet 

 Haft en filmvisning för personalen 

på temat. 



 29 

 

 

SAMARBETE FÖR ATT NÅ MÅLEN 

 

För att stärka det interna samarbetet har vi 

bildat en grupp med representanter för 

olika delar av verksamheten. Gruppen har 

varit aktiv sedan i november.  

En grupp för externt samarbete med 

representanter från akutsjukvården, 

tandvården, den lokala kvinnojouren, 

brottsofferjouren, folkhälsoplanerare, 

Lidköpings församling, utvecklingsledare 

för sociala frågor, primärvården, 

ungdomsmottagningen och 

polismyndigheten har också återbildats och 

påbörjat sitt arbete under december månad.  

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 och att kommunen 

exempelvis saknar rutin för att säkra 

skolgången för barn i skyddat boende. 

Denna brist delar vi med 84 procent av 

landets kommuner.  

För att få en uppfattning om våra brister 

avseende att säkerställa skolgången vid 

skyddat boende har vi gjort en 

genomlysning av samtliga barns skolgång 

vid skyddat boende under åren 2014-2016. 

Av den framkommer att vi behöver 

förstärka våra rutiner och samarbetet med 

skolan eftersom möjligheter till skolgång 

har varierat kraftigt för de olika barnen.  

 

ANALYS OCH 

IDENTIFIERADE 

FÖRBÄTTRINGS-

OMRÅDEN 

Vid analys och identifiering av våra 

viktigaste utvecklings- och 

förbättringsområden har vi framförallt 

utgått från de kvalitetsindikatorer som 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner 

och Landsting tagit fram. Följande sex 

områden har lyfts fram för God vård och 

omsorg i socialtjänsten. 

 

 Självbestämmande och integritet 

 Helhetssyn och samordning 

 Trygghet och säkerhet 

 Kunskapsbaserad verksamhet 

 Tillgänglighet 

 Effektivitet 

Dokumentär - My life 

my lesson 
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TILLGÄNGLIG VERKSAMHET  

Det ska vara lätt att få kontakt med vår 

verksamhet och få del av tjänsterna inom 

rimlig tid. Vi har under året stärkt 

tillgängligheten genom exempelvis 

införande av mottagningsfunktioner, 

kontaktcenter, socialjour, insatser utan 

biståndsbeslut samt en e-tjänst. 

 

 Flera av våra verksamheter mäter och 

följer upp väntetider för den enskilde samt 

efterfrågar synpunkter på tillgänglighet 

genom brukarenkäter. Av årets resultat 

framgår att de flesta upplever vår 

tillgänglighet som god men att det finns 

verksamheter med förbättringsbehov. För 

att uppfattas som en tillgänglig verksamhet 

behöver vi inte bara vara fysiskt 

tillgängliga utan informationen om oss och 

kommunikationen med oss behöver också 

vara begriplig och anpassad efter olika 

gruppers och individers behov. Vi behöver 

arbeta mer med lättlästa texter, ha en 

attraktiv webbplats som är lätt att begripa 

och använda digitala möjligheter i framtida 

verksamhetsutveckling.  

 

EN TRYGG OCH SÄKER 

SOCIALTJÄNST  

För en trygg och säker vård krävs 

rättssäkerhet för den enskilde och 

möjlighet till insyn och förutsägbarhet. 

Baserat på resultat av de granskningar som 

gjorts under året och uppgifter om utfall i 

domstol gällande LVM, LVU och 

överklagningar bedömer vi rättssäkerheten 

som god inom våra verksamheter. Ett av de 

områden som vi behöver förbättra är att se 

till att det finns dokumenterad planering, så 

kallad genomförandeplan, i alla ärenden 

och att dessa är framtagna i samarbete med 

den enskilde. Det är inte bara ett viktigt 

område vad gäller rättssäkerhet utan även 

för den enskildes delaktighet och insyn.  

 

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 

medvetenhet gällande hantering av 

klagomål, rapportering av lex Sarah och 

andra avvikelser. Ett utvecklingsarbete 

framöver är framför allt att de klagomål 

som vi får utreds och sammanställs på ett 

sådant sätt att de kan utgöra grund för 

förbättringar i verksamheten.  

 

HELHETSSYN OCH SAMORDNING 

Vid behov av insatser från olika 

verksamheter, av olika utförare eller 

professioner så ska de vara samordnade 

utifrån den enskildes samlade livssituation. 

En förutsättning för detta är att den 

enskilde får träffa samma personal över tid. 

I några delar av vår verksamhet har 

personalomsättningen påverkat den 

enskildes möjlighet till stöd under året. Vi 

har gjort insatser för att få en förbättrad 

stabilitet i tidigare ansträngda 

personalgrupper vilket börjar ge resultat. 

Vi behöver dock fortsätta att utveckla detta 

arbete.  

 

Vi har genomfört flera förändringar i 

verksamheten under året för att kunna 

underlätta samarbete och helhetssyn. Bland 

annat har vi tagit initiativ till förändring av 

boendestödet, samordning genom Ung 

Arena, projekt för långtidsarbetslösa och 

nätverksledning. I vilken utsträckning detta 

får önskat resultat får vi följa upp under de 

kommande åren.  
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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. Vår verksamhet 

har sedan många år aktivt arbetat med att 

implementera metoder med forskningsstöd 

i våra olika verksamheter. Tillgången till 

kunskapsbaserade metoder är därför hög i 

våra verksamheter.  

 

Det som har saknats sedan tidigare är 

möjligheten att utvärdera effekter av 

insatser genom systematisk uppföljning. 

Ett utvecklingsområde vi delar med 

socialtjänsten i de flesta kommuner. Flera 

delar av vår verksamhet har under året 

påbörjat ett arbete som kommer att 

möjliggöra systematisk uppföljning inom 

en nära framtid när det gäller missbruk- 

och beroendevård, familjebehandling, 

HVB och stödboende för ensamkommande 

barn. 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 under 

utveckling nationellt.  

 

När det gäller brukarinflytande på 

verksamhetsnivå har de flesta av våra 

verksamheter som arbetar i daglig kontakt 

med den enskilde regelbundna former för 

brukarinflytande genom exempelvis 

brukarråd och husmöten. Där det har 

saknats har uppstart och utveckling skett 

under året. I större utsträckning än tidigare 

efterfrågar vi även regelbundet den 

enskildes synpunkter på vår verksamhet 

genom enkätundersökningar. Vårt främsta 

utvecklingsområde när det gäller 

brukarinflytande är att ha en dialog med 

medborgare och brukare inför planerade 

förändringar i verksamheten. Detta för att i 

högre grad än idag säkerställa att de 

förändringar som genomförs ligger i linje 

med brukarnas önskemål och behov.   

 

ÖVRIGT  

 

Vi behöver stärka vårt systematiska 

förbättringsarbete genom att vi blir bättre 

på att efterfråga hur det går i 

verksamheterna. Det kommer vi att göra 

genom att under nästa år följa upp 

uppdragsdialogen med en 

uppföljningsdialog.  

 

Vi behöver öka delaktigheten från både 

verksamheten och politiker i arbetet med 

att ta fram riskområden till 

internkontrollplanen. Detta kommer vara 

ett av våra fokus under nästa år. 

 

Det politiska planarbete som är uppstartat 

är tänkt att göra Social- och 

arbetsmarknadsnämndens politiska 

viljeinriktning mer tydlig. Planen kommer 

att peka ut fler viktiga utvecklingsområden 

och göra det möjligt att precisera våra 

kvalitetsmål bättre. Förhoppningen är att 

planen också bidrar till en bra dialog kring 

resultat och förbättringar om dessa 

kvalitetsmål inte nås. 
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