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1. Beslutssatser 

 

Socialnämnden antar  

1. angivna fördelning av internbudgeten 2019, 

2. verksamhetsplan med mål 2019, 

3. ger socialtjänsten i uppdrag att  

• göra en översyn och plan för möjliga placeringar som kan avslutas, 

• göra en översyn av Taxor och avgifter Vård och omsorg samt LSS, 

• se över hyresnivåerna inom SÄBO samt 

• utreda möjligheten för förändrat arbetssätt inom äldrecentrum samt social dagvård  

 

4. Internbudget 2019 med verksamhetsplan sänds vidare till kommunstyrelsen. 
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2. Vad styrs uppdraget av?  

Socialnämnden bedriver verksamhet på delegation av kommunfullmäktige.  

Tibro kommun har en övergripande visions- och strategiplan där det framgår att alla som bor och 

verkar i Tibro tillsammans ska sträva efter att utveckla Tibro till: 

 

• En boplats som lockar och inspirerar 

• En mötesplats för allas intressen 

• En innovativ mötesplats för världens inredare 

 

Kommunfullmäktige beslutar över tilldelningen av resurser och sätter mål för kommunens 

förvaltningar att jobba mot. Socialnämnden beslutar om internbudget med verksamhetsplan och 

anger de nämndspecifika målen för förvaltningen.  

Kommunens värdegrund kan sammanfattas i fyra kärnvärden: 

• Omtanke 

• Självtillit  

• Samverkan 

• Handlingskraft 

 

Socialnämndens verksamheter styrs av flera lagar såsom Kommunallagen, Förvaltningslagen, 

Utlänningslagen, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av 

missbrukare (LVM) och Lagen om särskild service (LSS). Vidare styrs verksamheten av Lagen om 

ensamkommande barn och unga och Lagen om mottagande av asylsökande (LMA).  

Inspektionen för vård och omsorg är den myndighet som utövar tillsyn av socialnämndens 

verksamheter. Socialstyrelsens riktlinjer, rekommendationer m.m styr verksamheten. Likaså olika 

domar från förvaltnings-, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen leder socialnämndens 

verksamheter utifrån hur tolka lagar och rättssäkra verksamheten och säkerställa jämlik 

behandling av kommunens medborgare.  

 

3. Prioriterade områden och framtidsspaning 

 

• Aktivt verka för att hantera Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård ersätter betalningsansvarslagen och utifrån avtalet med Regionen där 

verksamheten behöver disponera om resurser och kraft för att mobilisera Trygg 

hemgång/Tryggt hemkonceptet. 

• Riktlinjerna inom samtliga lagområden behöver ses över för att säkerställa den lagliga 

aspekten samt utifrån att kommunen utför de insatser för de personer som behöver den 

bäst enligt lag.  
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• Utvärdering av den införda demensenheten behöver genomföras då enheten verkställdes 

år 2016. 

• Ledning och styrning av organisationen utifrån de förändringar som sker. 

• Digitalisering. 

 

4. Organisationsskiss   

 

 

 

5. Verksamhetsbeskrivning 

 

Socialförvaltningen består av en förvaltningsledning samt två verksamhetsgrenar.  Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) / Funktionsnedsättning (FN) som leds av en verksamhetschef och Vård och 

omsorg (VO) som leds av en verksamhetschef. Inom området IFO/FN är verksamheten för 

ensamkommande barn och unga integrerad inom ordinarie verksamhetsramar. Inom VO ingår 

den kommunala hälso- och sjukvården (HSL). 

 

Ledningen utgörs av socialchef, verksamhetscheferna, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 

socialt ansvarig för samordning (SAS), förvaltningssekreterare samt ytterligare en stabstjänst. MAS 

och SAS är tillika verksamhetsutvecklare. Ledningen har i uppdrag att verka för att 

socialnämndens och kommunövergripande beslut verkställs och följs upp i verksamheterna. 

Ledningen ska även vara ett stöd till verksamheterna gällande att säkerställa den övergripande 

kvalitén och rättssäkerheten inom förvaltningen. 
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IFO/FN leds av en verksamhetschef. Verksamheten består av tre enheter: Myndighetsenheten, 

enheten för Vardagsstöd och enheten för Funktionsnedsättning.  

Samtliga handläggare inom socialförvaltningen som beslutar om någon form av insats inom 

områdena IFO, LSS och VO, finns inom IFO. Inom vardagsstöd finns de resurser som dagligen 

arbetar aktivt för att ge brukarna stöd på hemmaplan. Här är även den statligt finansierade 

verksamheten personligt ombud förlagd.  

Enheten för Funktionsnedsättning ansvarar för verkställandet av beslutade insatser enligt LSS och 

till viss del SoL insatser utifrån socialpsykiatri. Insatserna består i huvudsak av grupp boende, 

korttidsvistelse för barn/unga, ledsagning och personlig assistans. Här ingår även ett boende med 

inriktning socialpsykiatrisk. Hälso- och sjukvårdsinsatser utförs inom området men organiseras 

inom VO/HSL-enheten och i samarbete med Regionen. 

Vård och omsorg leds av en verksamhetschef som också är verksamhetsansvarig för den 

kommunala hälso- och sjukvården. Häri inryms hemvården, demensenheten, de särskilda 

boendena inklusive korttids-, dag- och växelvård.  Hälso- och sjukvårdsinsatser utförs inom 

området och i samarbete med Regionen.  

Verksamhetenschefen ansvarar för Äldrecentrum, anhörigstöd och pool/vakans under år 2019. 

 

6. Ökad måluppfyllelse – målbeskrivning 

Först beskrivs Kommunfullmäktiges (KF) mål för socialnämnden och därefter beskrivs 

socialnämndens mål och målbeskrivning.  

6.1 Kommunfullmäktige 

Mål 1: Stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och besökare där mångfald ses som 

en tillgång 

Tibro kommun vill erbjuda spännande mötesplatser med trygghet, närhet, enkelhet och mångfald 
samt en välfärdsservice av hög kvalitet som gör att fler människor trivs och vill bo i Tibro. 
 

Mål 2: Bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv 

Tibro kommun arbetar för att stödja en konkurrenskraftig handel och en positiv utveckling för 
näringslivet i Tibro. Detta innebär bland annat målmedvetna satsningar för att motverka 
ungdomsarbetslöshet och utanförskap liksom att driva ett antal företagsnätverk inom olika 
branscher. 
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6.2 Socialnämnden 

Mål 1- Vård och omsorg 

Erbjuda den enskilde Tibrobon - som behöver det - ett tryggt kvarboende hela livet samt trygg 
hemgång efter sluten hälso- och sjukvård. 
 
Motiv 
Ett påbörjat arbete under 2018 som behöver fortsatt utveckling år 2019 vilket ett förändrat 
arbetssätt har som syfte att bidra till gällande delen om kvarboende och trygg hemgång. 

 

Mål 2- Individ och familjeomsorgen 

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

Att förebygga placeringar och verka för kortare placeringstider genom att intensifiera arbetssättet 

med befintliga resurser på hemmaplan. Att ge stöd till personal att på bästa sätt kunna ge stöd till 

brukare med komplicerade och mångfacetterade behov av stödinsatser. 

 

Mål 3- Funktionsnedsättning 

Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas meningsfullhet genom aktiv medverkan i det 

som berör denne 

Motiv 
En omsorgstagare har rätt att vara delaktig i utformningen av insatser som berör denne för att 
kunna få en så meningsfull vardag som möjligt. Det är bland annat en central del i 
genomförandeplanen för den enskilde. Arbetssätt som bidrar till ökad delaktighet ska uppmuntras 
och stöttas.  

 

7. Ekonomi 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 18 juni 2018, KF § 89, att tilldela 
Socialnämnden en nettoram för 2018 om 231 miljoner kr. Det är kompensation för löneökningar o 
dylika kostnader samt för volymökning inom vård och omsorg. KF beslutade även om en 
reducering av socialnämndens budgetram med -2,0 mnkr vilket betyder att driften behöver 
minska med 0,5 mnkr. 

Socialnämnden hade äskat 5,5 mnkr.  
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Det är klarlagt att det inte kommer att utdelas riktade statliga medel till den tidigare satsningen 
med ökad bemanning inom vården. För socialnämnden handlar det om 2,7 mnkr där 1,5 mnkr 
tilldelats hemvården och 1,2 mnkr demensenheten.  
 
Socialnämnden har år 2018 ett prognostiserat underskott med -7,3 mnkr men utifrån en nyligen 
gjord barnplacering enligt LVU så kommer underskottet att öka för 2018. 
 

a) Förändringar i ram 

Generellt 

Socialförvaltningens budgetram för år 2018 ökar med 4,5 mnkr jmf med år 2018.  

Samtliga löner är räknade i 2018 års lönenivå. Vidare kommer det inte finnas 2,7 mnkr riktade 

statliga medel till bemanning inom vården. 

Inför 2019 års budget så saknar socialnämnden täckning för ett flertal kostnader såsom; 

 Trygghetslarm  0,25 mnkr 

 Bilkostnader       0,15 mnkr 

 Inre fastighetsskötsel 0.30 mnkr 

 Beredskapsersättning 0,45 mnkr 

 Personlig assistans 1,20 mnkr 

 Institutions + kontakt- 

 person LSS  1,10 mnkr 

 Barnplaceringar 4,00 mnkr 

 Vuxenplacering VO 0,80 mnkr 

 Obudgeterad tjänst 0,58 mnkr 

 Hemvården                     2,50 mnkr 

 Hyra vita villan  0,18 mnkr 

   __________ 

 Totalt                  11,5  mnkr   

 
Det är beviljat i utökad drift 0,5 mnkr. Det ovanstående innebär att det saknas 11 mnkr inför 2019 
års budgetram. 
 

Verksamheterna 

Nedanstående redovisas de större förändringarna och innehåller inte de föreslagna 

förändringarna som uppkommer i samband med organisationsförändringarna vilket medför 

omdisponering av medel mellan verksamheterna.  

 
Övergripande administration 

• Reducering: oförutsedda kontot, - 0,25 mnkr och omdisponeras till övergripande konto. 

• Reducering: personalkostnader för rehabilitering, fackliga omkostnader, - 0,5 mnkr. 

• Reducering: övergripande konto, -0,3 mnkr 



Sida 9 (14) 

 
 

• Vakanshåller en verksamhetschefstjänst i 3 mnd under rekryteringsperioden: 0,23 mnkr 
 
Totalt: - 1,28 mnkr 
 

Konsekvens: 

Minskat anslag för rehabiliterande åtgärder för medarbetarna samt minskat anslag för att 
kompensera verksamheterna utifrån att medarbetarna utför fackliga uppdrag. Utifrån att de 
kontona inte belastats till 100% på flera år så bedöms reduceringen kunna göras utan större 
konsekvenser men kräver ett aktivt arbetssätt av chefer och HR-enheten gällande snabb upptäckt 
av ohälsa och snabbt agerande i personalärenden.  
 
Individ- och familjeenheten  

- Vakans håller 1,0 tjänst i 3 mnd: -0,15 mnkr. Tjänst inom enheten för vardagsstöd  

- Reducerar kostnader inom den nya enheten ”Vardagsstöd” under en omställningsperiod, 

vilket innebär att matservice, körningar, utflykter mm kommer att minskas, likaså att 

personer med myndighetsbeslut prioriteras att få stöd: - 0,15 mnkr 

 

Totalt: -0.3 mnkr 

Konsekvens: 

En tjänst inom enheten vardagsstöd vakanshålls under pågående rekryteringsprocess av ny 

enhetschef. Uppdragen omhändertas på annat vis under rekryteringsperioden med nuvarande 

chefer. Utifrån att Terassen, resursteamet m.fl kommer att genomgå förändringar så bedöms den 

tillfälliga reduceringen av budgeten under en omställningsperiod vara möjlig. Brukare som inte 

har myndighetsbeslut kommer troligen att känna av reduceringen i första hand vilket kan medföra 

ökad isolation, ökat missbruk m.m. Prioritet kommer att vara att ge stöd till personer med 

myndighetsbeslut. 

 
Vård- och omsorg: 

- Reducering; nattbemanning Bonargården, -1,1 mnkr 
- Reducering: korttids- växelvårdsplatser 7 platser till 13 platser: -1 mnkr 
- Reducering: Äldrecentrum övergripande + vakanshålla en tjänst: -1,0 mnkr 

 
Totalt: -3,1 mnkr 
 
Konsekvens: 
 
Bonargårdens nattbemanning medför ingen konsekvens utifrån att en avdelning inte har öppnats 
men inför år 2020-2021 behöver kostnaderna troligen äskas för att kunna öka antalet 
boendeplatser utifrån ökat behov av boendeplatser. Per idag finns det lediga boendeplatser. 
Korttids-växelvården en beläggningsgrad i snitt om 56% och personalschema är redan hanterad 
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utifrån ett lägre antal korttidsplatser. Konsekvens kan vara att det blir ökad personalkostnad vid 
överbeläggning. För äldrecentrum och social dagvård medför reduceringen och vakanshållningen 
en minskad/förändrad service till äldre personer. Sociala dagvården är i dag i tillfälliga lokaler och 
bedöms inte ha möjlighet att bedriva verksamheten på samma sätt som tidigare. 
 
Total besparing för socialtjänsten: 4,7 mnkr varav 3,6 mnkr kan omdisponeras för att täcka 
kostnader som det inte finns täckning för. 

 

a) Förändringar i driftram  

Socialnämnden har 3,6 mnkr att omdisponera till annan verksamhet för att följa lagkrav och 

kostnader som redan finns men som är underbudgeterade. Vidare har socialnämnden beviljats 0,5 

mnkr för utökning av ram.  

Följande föreslås att omhändertas i budget utifrån omdisponeringar samt utökad driftram: 

 

Larm, bil, inre fastighetskötsel 0,70 mnkr 

Beredskapsersättning chefer 0,45 mnkr 

Hemvården 2,00 mnkr 

Personlig assistans 0,50 mnkr 

Köp verksamhet LSS 0,50 mnkr 

Totalt 4,15 mnkr 

 

Resterande besparingar om 1,0 mnkr är av tillfällig karaktär och här föreslås att följande åtgärd 

ändå satsas på av de besparingarna för att på ett bättre sätt motverka försämrad arbetsmiljö samt 

ökad kostnad av vikariekostnader för att omhänderta lagstadgade insatser inom främst 

hemvården. 

 

Serviceinsatser : hemvården 0,5 mnkr 

Totalt 0,5 mnkr 

 

Fortsatt saknas 6,9 mnkr till nuvarande drift och för att säkerställa att lagkrav uppnås. Häri 

inkluderas inte de tillfälliga besparingarna som nämnts ovan.  
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b) Förslag till ytterligare åtgärder 

Utifrån att uppnå kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning föreslås Socialnämnden 

att ge socialförvaltningen följande uppdrag: 

1. Utreda samt göra en konkret plan för om och hur placeringar kan avslutas för att fokusera på 

att ge stöd på hemmaplan. Återkoppling till nämnden februari 2019. 

2. Översyn av Taxor och avgifter VO och LSS för att säkerställa att självkostnadspris tas ut på de 

insatser som utförs såsom transport av brukare, mathantering inom LSS o dylikt. Återkoppling 

till nämnden januari 2019. 

3. Göra en översyn av hyresnivåerna inom VO/särskilda boenden. Återkoppling till nämnden 

mars 2019. 

4. Utreda möjligheten för förändrat arbetssätt inom äldrecentrum samt social dagvård inklusive 

risk- och konsekvensanalys.  Återkoppling till nämnden senast april 2019. 

 

c) Drift  

 

      

 Budget 2018 Budget 2019 förändring 

     fr18 till 19 

Nämnd 950 000    950 000    0    

Gem 
adm 9 702 000    11 959 000    2 257 000    

IFO 48 878 000    44 124 000    -4 754 000    

VO 137 021 000    139 113 000    2 092 000    

FN 31 199 000    36 074 000    4 875 000    

  227 750 000    232 220 000    4 470 000    

        

Ram sept   231 220 000      

Tillägg   1 000 000      
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d) Investering  

  

Investering Budget 2019 inköp, innehåll 

Soc 500 000 kr 
sängar och tillbehör,  
Liftar & rullstolar 

Inventarier 
efter brand 3 000 000 kr 

Inventarier för startpaket 
(möbler, hjälpmedel, köksredskap,  
telefoner, arbetskläder mm) 

Digitalisering 1 000 000 kr Digitalisering och IT 

 

 
Vårdsängar och hjälpmedel 
Inventarieanslaget för omvårdnadshjälpmedel är lagstyrd och prioriteras.  
 

7.1 Verksamheten för ensamkommande barn, Iuventus 

Antalet ensamkommande barn och unga, som omfattas av Lagen om ensamkommande barn, har 

minskat betydligt de sista åren. År 2019 års driftprognos visar på ett underskott med -1,4 mnkr, 

vilket mestadels beror på hyreskostnader utifrån att hyresavtalen löper på även om verksamheten 

i befintliga lokaler upphört. Åtgärder pågår inför 2019 gällande att minska personalkostnaderna 

vilket medför förändrat arbetssätt för att säkerställa kriterierna för vad ett stödboende förväntas 

tillhandahålla enligt lag. 

 

Drift 
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Intäkter Intäkter ásumma / innehåll summa / grupptotal summa per intäkt/kostnad

dygnsschablon under 18 år -421 200 kr

dygnsschablon över 18år -691 500 kr

Årlig ersättning -500 000 kr

total intäkt -1 612 700 kr

Kostnader grupp innehåll ásumma / innehåll summa / grupptotal summa per intäkt/kostnad

vita villan 177 064 kr

Brejviksvägen 931 200 kr

centrum 177 060 kr

hyror

mat, fritid,hygien 238 500 kr

bil 50 000 kr

ungdomar

2åa boende behandlare 1 176 000 kr

1 bitr enhetschef 0,25åa 147 000 kr

1 soc sekreterare 0,25åa 147 000 kr

personal

total kostnad 3 043 824 kr  
 
 

8. Volymmått 

Volymmåtten beskriver hur mycket verksamhet som det är budgeterat för. Måtten följs upp i de 

ekonomiska uppföljningsrapporterna för att kunna följa utvecklingen av verksamhetsbehovet 

kopplat till det ekonomiska utfallet. 
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Volymmått – Soc
Budget 

2019

Individ och familjeomsorg

Vårddygn på institution, vuxen 250

Antal pers på institution, vuxen 0,7

Vårddygn på institution, barn o familj 500

Antal pers på institution, barn o familj 1,4

Vårddygn på konsulentstödda familjehem 1521

Antal pers på konsulentstödda familjehem 4,2

Vårddygn på kommunens familjehem 4936

Antal pers på kommunens familjehem 13,5

Antal hushåll med försörjningsstöd, pr aktuell mnd

-varav i åldersgruppen 18-24 år

-varav hushåll med barn

Antal hushåll med försörjningsstöd, genomsnitt för 

aktuell period 100

-varav i åldersgruppen 18-24 år 14

-varav hushåll med barn 55

LSS

Antal omsorgstagare i särskilt boende 53

Kö till särskilt boende, antal omsorgstagare

Antal omsorgstagare med personlig assistans 23

-varav SFB 21

-varav ej SFB 2

Antal timmar personlig assistans, ej SFB 3781

-varav i egen regi

-varav med privat utförare 3781

Vård och omsorg

Antal brukare i ordinärt boende, aktuell månad

Antal brukare i ordinärt boende, genomsnitt för period 355

Antal planerade timmar i ordinärt boende 59640

Antal platser vård- och omsorgsboende 132

-varav vårdboende 70

-varav demensboende 62

Antal korttidsplatser 13

Antal vistandes på korttidsplats

Kö till vård- omsorgsboende, antal brukare

-varav vårdboende

-varav demensboende  

 

 

 


