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Socialnämnden

Mål: Ökad kvalitet på vården för de demenssjuka 
i Tibro och deras anhöriga genom ett större 
individuellt brukarfokus

Strategi: 
•	 Optimera schemaläggning, logistik och arbetsinsats 

för ökad brukartid.

•	 Skapa en organisation som ska täcka individens hela 
behov utan verksamhetsgränser.

•	 Ta bort verksamhetsgränser inom demens-
organisationen för såväl baspersonal som  
för ledning, styrning och ekonomi. 

•	 Anpassa verksamhet och öppettider 
efter behov. 

•	 I enlighet med Socialstyrelsens nya krav, skapa 
en enskild vikariegrupp för demenspersonal  
inom pool/vakans. 

 
Förväntat resultat: 

•	 Att socialtjänsten bedriver en demensomvårdnad 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i enlighet 
med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom.

Måluppfyllelse:

Sedan den första februari 2016 har Tibro kommun en samlad 
demensorganisation och förvaltningen har ändrat på själva syn-
sättet och arbetssättet för demensomvårdnad. Socialtjänsten har 
hemvård, dagliga aktiviteter, korttids- och växelvård och demens- 
boende i samma verksamhet. För att få detta att fungera struktu- 
rellt är all personal inlagd i ett verksamhetsgemensamt schema 
och det finns en särskild vikariepool för demenspersonal. Plane- 
rare fördelar personal utifrån vilka som arbetar och vilka vård-
tagare som ska hjälpas.  
 
Det nya arbetssättet är personcentrerat, vilket innebär att det 
i möjligaste mån är samma personal som stöttar varje enskild 
vårdtagare med såväl personlig omvårdnad som aktivering. I 
och med detta har socialtjänsten möjlighet att erbjuda dagliga 
aktiviteter dygnet runt, alla dagar i veckan. Om en vårdtagare får 
ett större omvårdnadsbehov följer personalen som tidigare hjälpt 
personen med in i den aktuella verksamheten. Mer information 
om det nya arbetssättet inom demensorganisationen finns i 
Socialtjänstens verksamhetsberättelse på sidan 39.

Mål: De barn och ungdomar som får stöd från 
socialtjänsten ska uppleva en bättre livskvalitet

Strategi: 
•	 Upprätthålla individ- och familjeomsorgens samarbete 

med fältassistenterna avseende gruppverksamhet och 
sommaraktiviteter. 

•	 Upprätthålla individ- och familjeomsorgens samarbete 
med familjecentralen genom att fokusera särskilt på 
grupper med särskilda behov.

•	 Individ- och familjeomsorgen ska tillsammans 
med anhörigsamordnaren identifiera barn som är 
anhöriga till personer med missbruk eller psykiska 
funktionshinder. Dessa barn ska erbjudas behovsstyrda 
insatser.

•	 Socialtjänsten är inkopplad i arbetet med gruppen 
barn–unga–föräldrar i bostadsområdet Skattegården 
inom ramen för det socioekonomiska Skattegårds-
projektet, som Samrådsgruppen ansvarar för. Här 
handlar det om att hitta en meningsfull fritidsverk- 
samhet där också den sociala delen med familjen i 
centrum fungerar. 

Myndighetsutövarna inom individ- och familjeomsorgen kom-
mer att fortsätta sitt arbete med kvalitetssäkring vid både myn- 
dighetsutövning och utredningsarbete med fokus på rättssäker-
het med FN:s barnkonvention som grund. Tanken är att berörd 
personal i diskussionsform ska bedöma innebörden av barnkon-
ventionens artiklar och se vad dessa motsvaras av i lagen och i 
det dagliga arbetet i handläggning av barnavårdsärenden. 
 
 
Förväntat resultat: 

•	 Att socialtjänsten bedriver en rättssäker handläggning 
av barnärenden.

•	 Att socialtjänsten ska bedriva god samverkan inom 
Skattegårdsprojektet samt bidra till lösningar för en 
meningsfull fritidsverksamhet.

 

Måluppfyllelse:

Under året gjordes en total genomlysning av Socialtjänstens 
handläggning av barnärenden. Arbetet har följts upp med hjälp 
av internkontroll, en samlad granskning av arbetsmetoderna 
över gruppgränserna i individ- och familjeomsorgens barn- och 
vuxengrupper. Djupintervjuer med berörda barn och deras 
familjer genomförs före och efter att genomförandeplaner har 
upprättats och det görs utvärderingar tillsammans med berörda 
myndighetsutövare. Resultatet påvisar att handläggningen över- 
lag håller en god kvalitet men att det finns vissa förbättrings-
områden att arbeta med:

•	 Tydlig dokumentation av hur ärendet inkommit 
till socialtjänsten

•	 Tydliga beslutsdatum i varje enskilt ärende

•	 Uppmärksamma barns behov i vuxenärenden 

Det lyckade Skattegårdsprojektet fortlöpte under hela 2016. 
Socialtjänsten bidrog med personella resurser.
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Socialnämnden

2016 sjösattes en ny personcentrerad demensorganisation i Tibro kommun. Hemvård, dagliga aktiviteter, korttids- och växelvård samt 
demensboende ryms inom samma organisation, vilket innebär att det är samma personal som stöttar varje enskild vårdtagare med 
såväl personlig omvårdnad som aktivering och att samma personal fortsätter hjälpa en vårdtagare även när denne är i behov av nya 
insatser eller ett annat boende. Foto: Christina Froh

Ordförande: Bengt Andersson, C  
   
Förvaltningschef: Mikael Ingsberg

Uppdrag 
Människor kan av olika skäl ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. En 
av Socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor 
eller vistas i Tibro får det stöd och den hjälp de har laglig rätt till för 
att kunna leva ett självständigt liv.

Ett av socialtjänstens viktigaste centrala uppdrag är att stödja 
och utveckla kommuninvånarnas möjligheter till ekonomisk och 
social trygghet samt oberoende, så långt det är möjligt. Social-
tjänsten erbjuder stöd och verksamhet riktad till barn, ungdomar 
och föräldrar som under en period behöver extra hjälp på grund 
av ekonomiska bekymmer, problem med alkohol eller andra dro-
ger eller för att någon i deras närhet utsätts för våld eller andra 
former av övergrepp.

På grund av stigande ålder eller funktionshinder kan kommunin-
vånarnas förutsättningar förändras så att ett hjälpbehov uppstår. 
Socialtjänstens målsättning är att, om det är möjligt, försöka bistå 
med olika insatser för att möjliggöra att den enskilde kommun-
invånaren kan leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt. 

Socialtjänstens insatser kan bestå av hjälp i ordinärt boende eller 
omvårdnad och omsorg på ett särskilt boende.  
Socialtjänsten har också i uppdrag att erbjuda anhöriga möjlighe-
ten att få stöd, hjälp och avlastning via anhörigstöd.  
Verksamheten regleras bland annat i lagstiftningen i Socialtjänst-
lagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om vård av 
missbrukare (LVM), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Lagen om as-
sistansersättning (LASS). 

Viktiga händelser under året
Socialtjänsten har under året lanserat tre e-tjänster som ett steg 
på vägen mot bättre service. Detta arbete har genomförts med 
stöttning av Skövde kommun.  

•	 Intresseanmälan för timavlönad anställning och vikariat

•	 Intresseanmälan som kontaktperson/kontaktfamilj/
familjehem

•	 Ansökan om trygghetslarm

Under året har även mycket arbete lagts ned på att få en bättre 
samverkan med primärvården i Tibro. En överenskommelse har
slutits med Hälsocentralen angående ansvar kring ensamkom- 

Ny bild – demens- 
organisationen
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mande ungdomar som bor på Iuventus. En motsvarande över-
enskommelse ska komma till stånd med Närhälsan. 

Samarbetet med Närhälsans vårdcentral har blivit mer långtgåen-
de än tidigare. Under hösten annonserades det till och med efter 
en gemensam sjuksköterska som ska arbeta hos båda huvud- 
männen för att Tibroborna inte ska märka av de huvudmanna-
gränser som finns och för att patienterna ska hamna i fokus. Av 
samma anledning har Socialtjänsten lämnat in en ansökan om att 
få bli en del av Regionens vårdval inom rehabilitering.

Vård och omsorg 
Under 2016 sjösattes en utvecklad demensorganisation som har 
fokus på den demenssjuke Tibrobon och dennes anhöriga – på 
riktigt. Sedan den 1 februari 2016 har såväl arbetssätt som syn-
sätt ändrats. Hemvård, dagliga aktiviteter, korttids- och växelvård 
samt demensboende är organiserad i samma verksamhet. För  
att få detta att fungera strukturellt är all personal inlagd i ett 
verksamhetsgemensamt schema. Planerare fördelar personal 
utifrån vilka som arbetar och vilka vårdtagare som ska hjälpas.

På det här sättet kan en anställd hjälpa en vårdtagare med per- 
sonlig omvårdnad på morgonen, för att sedan följa den perso-
nen till dagverksamheten och hjälpa den med aktivering. En vård- 
tagare lämnas med andra ord inte alltid till en annan personal-
grupp som utför aktiviteter. I och med detta kan kommunen 
erbjuda dagliga aktiviteter dygnet runt, alla dagar i veckan. En 
vårdtagare har till och med varit på dagverksamhet mitt i natten. 
Allt detta för att arbeta utifrån individens behov. Detsamma gäller 
om en vårdtagare kommer in på korttidsvård. Korttidsplatserna 
är en integrerad del av kommunens två demensboenden. När en 
vårdtagare har behov av korttidsvård fortsätter samma personal 
som brukar hjälpa honom eller henne att göra det även under 
korttidsbeslutet. 

Det nya arbetssättet har inneburit att såväl personalgruppen som
verksamheten har blivit mer flexibel. Nu förs fler samtal om hur 
varje enskild individ kan få hjälp på bästa sätt. Har en vårdtaga- 
re varit på dagvård under en lång tid, så fortsätter den att gå på 
dagvård även när han eller hon har flyttat in på ett demens- 
boende. När personalen ser att det behovet inte längre finns, till  
exempel för att vårdtagaren inte uppskattar eller mår bra av dag-
verksamheten längre, så tas den verksamheten bort eller minskar 
i omfattning.

Målet med omorganisationen var och är att det ska bli bättre  
kontinuitet i verksamheten, att personalen ska kunna följa varje 
vårdtagare på ett bättre sätt än som tidigare varit fallet. Det är 
vårdtagarnas behov som styr och gränserna mellan olika enheter 
i demensorganisationen suddas ut. I demensorganisationen 
erbjuds särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet och 
hemvård.

Under året har mycket arbete lagts ned kring byggandet av ett 
nytt äldreboende. Under 2016 upphandlades boendet. Bygget 
påbörjades på hösten. Det nya boendet blir ett särskilt boende 
med fyra avdelningar och 40 platser. Det kommer att ersätta 
äldreboendet på Fredsgatan när det är färdigt vid årsskiftet 
2017–2018. 
 

Individ- och familjeomsorg och 
myndighetshandläggning
Inom individ- och familjeomsorgen, IFO, har man under året pla- 
nerat, provat och utvärderat en förändring av ledningsorganisa- 
tionen. IFO är numera uppdelat i fem enheter: Enheten för barn 
och unga, vuxenenheten, Iuventus, enheten för funktionsned-
sättning och Familjecentralen. Verksamheten leds av fem enhets-
chefer som är underställda en IFO-chef.

Individ- och familjeomsorgen har utökats med en ny enhet, Fa- 
miljecentralen, som tidigare hörde till barn- och utbildningsför-
valtningen. Denna enhet har ansökt och kommit med i ett pro-
jekt, Innovationsguiden – den goda insatsen, som handlar om att 
hitta nya sätt att nå ut till allmänheten.  
 
Vuxenenheten har haft tillsyn av Inspektionen för vård och om-
sorg, IVO, gällande myndighetshandläggning inom LSS med 
mycket fint resultat.

Personerna som arbetar med myndighetsutövning för ensam-
kommande flyktingbarn har under året flyttats över till samma 
enhet som personalen som arbetar med myndighetsutövning 
gällande övriga barn och ungdomar. Organisationsförändringen 
har dels genomförts för att skilja myndighetshandläggningen från  
HVB-boendeverksamheten för den aktuella målgruppen, dels på 
grund av antalet ensamkommande har minskat. 

Iuventus, ett HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, 
finns kvar och består av tre mindre enheter, varav en är ett ut- 
slussningsboende. Under året började socialtjänsten planera för 
en minskning av antalet boendeplatser för ensamkommande. 
Fyra nya ungdomar har tagits emot på Iuventus 2016 samtidigt  
som flera av dem som bott på boendet fått lämna det för att 
de fått avslag på sina asylansökningar eller för att de har fyllt 
18 år eller bedömts vara över 18 år. I snitt har 13 av de 70 HVB-
platserna varit obelagda under året. Antalet anställda är än så 
länge det samma som tidigare och det finns en verksamhetsre-
surs på plats för att bättre kunna stödja personalen och ung-
domarna i vardagen.

Socialnämnden har tagit beslut om och erhållit statliga medel 
för att införa arbetsmodellen Äldres behov i centrum, ÄBIC. Ar- 
betet med implementering startade 2015 och fortsatte 2016. 
ÄBIC innebär strukturerad dokumentation av äldre personers be- 
hov med användning av en internationell klassificering av funk-
tionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Syftet med ÄBIC är 
att uppnå en högre rättssäkerhet genom likvärdig hantering av 
ansökningar, utredningar, planering och uppföljning. Modellen 
bidrar till att beskriva de sökandes behov på ett tydligare sätt, 
vilket möjliggör en lokalt behovsbaserad organisation och resurs- 
planering. En enhetlig och entydig terminologi bidrar till minskad 
dubbeldokumentation och ger ett bättre beslutsunderlag för ge-
nomförandepersonal. 

PRIO-satsningen, den nationella planen för riktade insatser inom
området psykisk ohälsa har fortsatt under året utifrån den inven-
tering och analys som gjordes 2015.
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2017 ska samarbetet mellan Tibro kommun och Närhälsan i Tibro 
fördjupas för att förbättra och kvalitetssäkra vården till de Tibrobor 
som finns inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten.
Under 2016 rekryterades en sjuksköterska som ska arbeta för både 
kommunen och Närhälsan med den aktuella målgruppen.

Framtid 

Vård och omsorg
Under 2017 och framåt kommer mycket arbete kretsa kring fär-
digställandet och uppstarten av det nya äldreboendet. 

Det fördjupade samarbetet med Närhälsan genom den gemen-
samma sjuksköterskan, som ska arbeta för både kommunen och 
vårdcentralen, kommer att bli ett både intressant och banbry-
tande utvecklingsområde eftersom det här är ett helt nytt sätt  
att arbeta på.  
 
I början av 2017 kommer en hemvårdsläkare att anställas på När- 
hälsan, en läkare som har som enda uppgift att koncentrera sig 
på patienter som även återfinns inom kommunal verksamhet.  
Även detta arbete, som kommer att innebära en kvalitetshöjning 
för berörda Tibrobor, behöver sjösättas och behovsanpassas un-
der året. Läkaren kommer att arbeta 60 procent av sin tid i Tibro 
och 40 procent i Karlsborg. 

Socialtjänsten påverkas av det faktum att en allt större del av 
sjukvårdsinsatserna för äldre och funktionshindrade genomförs i 
öppenvården. Allt kortare vårdtider inom slutenvården gör till  
exempel att fler kommer hem i sämre skick till kommunal om- 
sorg än förut. Detta påverkar både sjuksköterskornas, arbetstera-
peuternas, sjukgymnasternas och hemvårdens arbete, behovet av 
larm o.s.v. Kommunen måste anpassa sin organisation och skapa 
resurser för denna förändring.

Individ- och familjeomsorg
Det föreligger ökade kostnader för familjehem, särskilt i de fall då 
konsulentstödda familjehem används. Kostnaderna ser ut att vara 
bestående eftersom de barn som är placerade på det sättet idag 
är ”uppväxtplaceringar”.

Kostnaderna för försörjningsstöd väntas öka. Utanförskap för de 
mest utsatta grupperna kostar Sverige och Tibro stora belopp 
varje år. Grupperna utrikesfödda personer och personer med 
psykiska funktionshinder och beroendeproblematik har svårt 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Många människor riskerar 
att hamna i ett långt utanförskap såväl personligt, socialt och 
ekonomiskt. 

I den nationella PRIO-satsningen gällande psykiatri har Tibro 
varit med och gjort en inventering kring personer med komplexa 
psykiatriska funktionsnedsättningar samt gjort en analys och tagit 
fram en handlingsplan för utvecklingen av arbetet med och för 
denna målgrupp 2016.

Under 2017 kommer psykiatrin att vara i fortsatt fokus genom 
den nationella psykiatrisatsningen. I psykiatrisatsningen ingår  
missbruksområdet som en självklar del eftersom många männi-
skor har en samsjuklighet, det vill säga både ett missbruk och  
psykisk ohälsa. En lagändring är föreslagen i socialtjänstlagen som 
pekar på god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- 
och beroendevården. Det innebär ett större fokus på samverkan 
med mera framöver.  

Nationellt pågår diskussioner om vikten av förstärkt kompetens 
för myndighetshandläggare av barnavårdsärenden. Kraven på 
socionomexamen och två års erfarenhet behöver kompletteras 
med ytterligare mentorskap och spetsutbildning. Regeringen 
tillskjuter nu medel för detta ändamål och inom Skaraborgs 
kommunalförbund ska en spetstutbildning tas fram som kan er-
bjudas Skaraborgs kommuner.

Det socioekonomiska arbets- och förhållningssättet har kommit 
för att stanna. Tidiga och förebyggande insatser i skolan och 
inom fritidsområdet med stöd av socialtjänsten bygger stabila 
strukturer som ska minska utanförskapet. Socialtjänstens kost-
samma externa placeringar av barn och unga ska kunna hållas 
kvar på den låga nivå som är idag. Idag sker placeringar av barn 
och unga endast då alla andra insatser är uttömda och då kom-
munens förvaltningar har bidragit med alla de resurser som finns 
att tillgå.

Ny bild – annons  
gemensam sjuksköterska
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Socialnämnden 
Kostnader, Tkr

Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse 2016

Nämnd 616 584 951 367

Gemensam administration 10 605 10 252 13 199 2 947

Individ- och familjeomsorg 43 956 42 183 42 210 27

Vård och omsorg 123 421 130 720 128 713 -2 007

Funktionsnedsättning (LSS) 30 571 33 566 30 352 -3 214

Summa 209 168 217 305 215 425 -1 880

Socialnämndens resultat för 2016 visar på ett underskott med 
-1,9 mnkr, vilket innebär att nämnden har överskridit budgeten 
med 0,9 %.

Verksamhetsområde Nämnd redovisar ett överskott om 0,4 mnkr 
till följd av att anslaget för oförutsedda kostnader inte har behövt 
nyttjas. Gemensam administration redovisar ett överskott 2,9 
mnkr i enlighet med de sparåtgärder som beslutades under året. 
Dessa innebär vakanshållning av tjänster inom staben samt att 
medel för rehabiliteringsåtgärder inte använts till fullo.

Individ och familjeomsorgen redovisar balans gentemot 
budget. Ett underskott -3,2 mnkr för placeringar av barn- och 
ungdomar kompenseras med överskott avseende bland annat 
försörjningsstöd (1 mnkr) och personalkostnader (1,1 mnkr). 
Kostnaden för placeringar av barn- och ungdomar uppgick till 11 
mnkr varav 8 mnkr avsåg placeringar på institutioner respektive 
konsulentstödda familjehem och 3 mnkr placeringar inom 
kommunala familjehem. Kostnaderna för placeringar har ökat 
markant sedan 2011 medan budgeten i princip varit oförändrad 
sedan 2012. 2016 innebär dock ett litet trendbrott med en 
minskning av kostnaderna med 0,9 mnkr jämfört med 2015.  

Diagram: Kostnad per barnplacering, 2012-2016

Årets ekonomiska resultat

Vård och omsorg redovisar en negativ budgetavvikelse om 
-2 mnkr. Negativa avvikelser inom områdena hemvård, 
demensorganisation samt pool- och vakansverksamhet.  

Funktionsnedsättning redovisar ett underskott -3,2 mnkr varav 
personlig assistans -1,1 mnkr, gruppboende -0,7 mnkr, och 
poolverksamhet -0,8 mnkr. Underskottet inom personlig assistans  
beror på fler ärenden där kommunen går med underskott, bland 
annat på grund av att den statliga ersättningen ej ökat i samma 
takt som löneutvecklingen. 

Diagram: Försörjningsstöd, 2014-2016

 0 kr

2000 000 kr

4000 000 kr

6000 000 kr

8000 000 kr

10000 000 kr

12000 000 kr

2012 2013 2014 2015 2016

Institution & konsulentInstitution & konsulentInstitution & konsulentInstitution & konsulent Kommunala familjehemKommunala familjehemKommunala familjehemKommunala familjehem BådaBådaBådaBåda BudgetBudgetBudgetBudget

500 000 kr

550 000 kr

600 000 kr

650 000 kr

700 000 kr

750 000 kr

800 000 kr

850 000 kr

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

År 2014 År 2015 År 2016



Att lita på vår egen förmåga.  
Att tro att allt är möjligt så  
länge vi gör det tillsammans.  
Att planera för framtiden men 
leva i nuet. Att bry oss om 
oss själva och andra. 
Det är Tibro.

Tibro kommun 
Centrumgatan 17 

543 80 TIBRO

 Växel: 0504-180 00  
kommun@tibro.se 

www.tibro.se 


