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Förslag till Internbudget 2018 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut innebär en budgetram på 227 750 tkr för Socialnämnden. 
 
Bokslut 2017 
Bokslutsprognosen vid halvårsskiftet pekade på minus 1,5 mnkr. Under slutet av året var prognosen 5 
mnkr. Resultatet blev ett minus på hela 8,4 mnkr, motsvarande 3,8%. De effektiviseringsåtgärder 
som påbörjades förra året har inte givit något resultat utan snarare tvärt om. 
 
Nyckeltalsanalys 
Under 2015 gjorde Sveriges kommuner och landsting, SKL, en genomgående analys av kommunens 
verksamhet och ekonomi. Får att erhålla aktuella siffror – som underlag för diskussion och 
prioriteringar – har en nyckeltalsanalys tagits fram. Analysen presenteras i en särskild rapport. 
 
Omvärlden 
Skaraborgs kommunalförbund ger i sin Verksamhetsberättelse 2017, Utvecklingsområde Välfärd, en 
god bild av vad sker inom socialtjänsten olika verksamhetsområden. Även vad som är på gång 
redovisas. Verksamhetsberättelsen redovisas separat. 
 
Branden på Allégården 
Den omfattande branden på Allégården kommer under lång tid att påverka olika verksamheter, 
medarbetarna och förvaltningens ledningsresurser. Kostnader som direkt har samband med branden 
konteras på särskild verksamhetskod. 
 
Lagstiftning 
Utredaren Göran Stiernstedt presenterade i februari 2015 betänkandet Trygg och effektiv utskrivning 
från sluten vård (SOU 2015:20). Riksdagen utfärdade juni 2017 Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen gäller från årsskiftet. Lagen ställer också krav på – 
om det krävs – primärvårdens medverkan. Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen 
har gjort en tillfällig överenskommelse till och med 2018-09-24 som innebär att nuvarande regler ska 
gälla. Betalningsansvaret är som under 2017, alltså 4 277 kronor per dygn. Arbetet pågår för att 
skapa rutiner för Trygg hemgång. 
 
Avtal om Vårdval Rehab 
Tibro kommun har ansökt Vårdval Rehab. Kontrakt har skrivits och verksamheten ska börja den 1 maj 
i år. Kommunen planerar att säga upp avtalet pga. branden (force majeure). 
 
Lagrådsremiss 
Regeringen beslutade i slutet av december att inhämta Lagrådets yttrande om ändring i 
Socialtjänstlagen så att Socialnämnden kan erbjuda äldre personer hemtjänst utan föregående 
behovsprövning. Det är tänkt att förslaget ska träda i kraft den 1 juli i år. Riktlinjer behöver utformas 
för verksamheten om kommunen väljer att arbeta utifrån den nya möjligheten. 
 
 



 
Rehabilitering och arbetsmiljö 
Vårt arbetssätt måste hela tiden utvecklas så att den enskilde kan bibehålla sin självständighet under 
lång tid även när behov finns av stöd från Socialtjänsten. Detta arbetssätt är också bra för att undvika 
arbetsskador och sjukskrivningar bland våra medarbetare. Utbildning i förflyttningsteknik – 
arbetsmetodik och vårdande skydd - måste ses som både mänsklig och ekonomisk investering. 
 
Teknik 
Vi står inför stora utvecklingsbehov inom digitalisering och tekniska lösningar. Nya utmaningar med 
framtidens välfärdsteknik måste börja tas på allvar. Vi behöver titta på digitaliseringslösningar som 
bidrar till ökat oberoende och mer trygghet ex, smarta larmlösningar. 
Digital dokumentation och avvikelsehantering inom all vår lagstiftning skulle ge oss möjligheten att 
dokumentera på plats. Detta skulle bidra till bättre kvalitet – och patientsäkerhet. För att 
kommunens boende ska bli attraktiva i framtiden och kunna följa utvecklingen i digitalisering krävs 
förutom kunnig personal även trådlös internetkoppling i verksamheterna.  
Socialtjänsten har ett behov av en tjänst som IT-samordnare för att följa utvecklingen inom 
digitalisering, möjliggöra för en effektivare verksamhet samt säkerställa driftsäkerheten för 
socialtjänstens verksamhetssystem. 
 
IT-samordnarens arbetsuppgifter blir bland annat att samordna verksamhetssystemet Treserva, ingå i 
kommunens IT-team, webbansvarig mm. 
 
Systemansvarig har prioriterats inom budgetramen och kommer att anställas. 
 
Aktuella statliga utredningar 
Regeringarna tillsatte förra året två utredningar för översyn av Socialtjänstlagen respektive Lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade. Förslagen ska presenteras under hösten i år. 
  
Nämndsprioriterade mål 2018 
Trygg hemgång är ett viktigt utvecklingsområde som ett gemensamt arbete mellan SoL och HSL men 
också hela kedjan från biståndsbeslut till verkställighet. För att på ett bra sätt ta till vara på våra 
resurser bör ett tydligt uppdrag för hela den del av äldreomsorgen som arbetar i den enskildes hem 
eller med öppna insatser. 
 
Målet för arbetet med barn och unga bör tydligare ange att – om möjligt – ska insatsen utgå från det 
befintliga nätverket. 
 
Det finns för närvarande inget nämndsmål för arbetet för personer med funktionsnedsättning varför 
ett förslag lämnas. 
 
Förslag till nämndsprioriterat mål är: 

o Erbjuda den enskilde Tibrobon – som behöver det – ett trygg kvarboende hela livet samt 
trygg hemgång efter sluten hälso- och sjukvård. 

o Erbjuda barn och unga stöd i Tibro så att deras nätverk kan bli delaktiga och att den unga 
därmed kan känna en bättre livskvalitet. 

o Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas meningsfullhet genom aktiv medverkan i 
det som berör denne. 

 
Särskilt boende 
Med ett tydligt uppdrag om tryggt kvarboende hela livet bör det finnas ett överskott på lägenheter i 
särskilt boende. Detta är positivt eftersom det skapar trygghet för den enskilde att vid behov 
omedelbart kunna flytta till ett särskilt boende. 



 
Bonargården byggs med 40 lägenheter och planerad inflyttning i början av mars månad 2018, fyra 
lägenheter möjliggör parboende. Samtidigt som inflyttning sker till Bonagården avvecklas Fredsgatan 
som särskilt boende. För att bedöma vilken målgrupp lägenheterna ska vara ämnade för krävs en 
analys. I Tibro är hälften av lägenheterna i särskilt boende i första hand för personer med 
demenssjukdomar. Denna andel bör kanske öka. 
 
Hyran för varje lägenhet är 6 200 kronor per månad. Socialnämnden har beslutat att den enskilde 
hyresgästen ska betala 5 000. 
 
Demensorganisationen 
Det nya arbetssättet för personer med demenssjukdomar var ett nämndsprioriterat mål 2016. En 
uppföljning kommer att ske under innevarande år. 
 
Området Funktionsnedsättning 
Barnboendet Fjärilen kräver fortsatta ökade resurser. Efter besök från IVO framkom åtgärdsförslag 
på bland annat insynsskyddat staket, handledning för personal samt frigöra barnets miljö. För att 
uppnå kvalitet krävs ständig handledning och fortbildning av personalen på Fjärilen. 
Tiljans boende har fortsatt behov av handledning och ökad personaltäthet enligt arbetsmiljöverkets 
tillsyn av boendet avseende risk för hot och våld.  

Området Individ- och familjeomsorg 
Avsikten är att genom Familjecentralen och projektverksamhet minska behovet av externa 
placeringar av främst barn och unga. 
 
Ekonomisk hushållning 
Inom förvaltningen arbetar vi konsekvent med att pröva alternativkostnader och se till den 
totalekonomiska mest gynnsamma insatsen samt kostnadseffektivitet. 
Ekonomiska kvartalsuppföljningar kommer att genomföras. 
 
Socialtjänstens ledningsfunktioner och dess bemanning 2017 
Socialtjänstens ledningsfunktioner och bemanning har varit föremål för omfattande förändringar 
under föregående år. Av 12 enhetschefstjänster har mer än hälften fått nya innehavare. Flera 
enhetschefer har allmänna visstidsanställningar.  
 
Under slutet av 2017 uppstod en förtroendekris för förvaltningsledningen som har inverkan på 2018. 
 
Socialtjänstens ledningsfunktioner främst i första linjen är underdimensionerade. Inom ramen för 
nuvarande organisation minskas ledningsresurserna för området ensamkommande barn på grund av 
minskningen av antalet barn. Inom IFO sker för närvarande en minskning då en enhetschef (barn och 
unga) tillfälligt ersatts av en 1:e socialsekreterare. Detta innebär att enhetschefen för vuxenenheten, 
som började hos oss den 1 december 2017, får ett ansvar för hela verksamhetsområdet IFO. Inom 
Vuxengruppen finns också tre samordnare. 
Förstärkningarna sker inom Hemvård/Äldrecentrum och området Funktionsnedsättning samt stöd i 
konkret personalplanering. Dessa resurser – som till viss del inte är budgeterade - är nödvändiga av 
arbetsmiljöskäl för att något kompensera den anorektiska organisationen. 
 
En uppföljning av nuvarande organisation kommer att ske. Avsikten med uppföljningen är att få 
underlag för kortsiktigas förändringar och justeringar som kan skapa en stabil och effektiv 
organisation med goda förutsättningar att nå fullmäktiges och socialnämndens mål för verksamheten 
och ekonomi. Avsikten är också att uppföljningen ska lämna förslag till naturliga och lagom stora 



ansvarsområden och socialtjänstens chefer med förutsättningar för en god intern samverkan inom 
och mellan avdelningar och enheter. 
 
Under våren kommer rekrytering av en ny förvaltningschef att ske, varför uppföljningen ska göras 
översiktligt och begränsad till det underlag som behövs för beslut kring organisationens akuta behov. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
Fastställa internbudgeten (Budget 2018) 
 

Nettokostnader, Tkr Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Nämnd, 601 584 951 478 950 
Gemensam administration, 602 10 252 13 136 9 193 9 702 
Individ- och familjeomsorg, 603 42 183 44 364 47 101 48 878 
Vård och omsorg, 605 130 720 132 960 137 710 137 021 
Funktionsnedsättning, LSS, 607 33 566 30 539 35 858 31 199 
Summa 217 305 221 950 230 340 227 750 

 
Personligt ombud, 610 0 0 0 0 
Ensamkommande, 611 0 0 0 0 

 
 
 
Fastställa verksamhetsinriktning 2018 – Nämndprioriterade mål 
 

o Erbjuda den enskilde Tibrobon – som behöver det – ett tryggt kvarboende hela livet samt 
trygg hemgång efter sluten hälso- och sjukvård.  

o Erbjuda barn och unga stöd i Tibro så att deras nätverk kan bli delaktiga och att därmed den 
unge kan känna en bättre livskvalitet  

o Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas meningsfullhet genom aktiv medverkan i 
det som berör denne. 
 

 
Överlämna internbudget 2018 till Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen med konstaterandet att 
det inte är uteslutet att det kan bli svårigheter bedriva verksamheten inom fastställd budgetram. 
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