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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Året har till stor del präglats av att förhindra smittspridning av Covid-19 inom vård- och
omsorgsverksamheterna. I inledningen av året vaccinerades brukarna och därefter erbjöds
också personalen första och andra dosen. I slutet av året har både brukare och personal
erbjudits den tredje dosen. Flera av de arbetssätt och rutiner som genomförts under pandemin
kommer fortsatt gälla tills nya rekommendationer kommer från myndigheterna. Stora delar
inom handläggning och behandling har fungerat, några anpassningar genomfördes under året.

Funktionsstödverksamheten har bytt verksamhetsnamn till Funktionsstöd. Ändringen till
Funktionsstöd upplevs positivt med betoning på ordet stöd som riktar fokuset på att främja
möjligheter genom att stödja, underlätta och stärka brukarna i deras vardag.
I slutet av 2020 beslöt nämnden att utveckla verksamheten Familjerätt och i juni godkändes
en omorganisation för att åstadkomma en god service, kontinuitet och rättssäkerhet inom de
familjerättsliga frågorna.
Under året så har förvaltningen fortsatt implementera ett nytt verksamhetssystem, Life Care,
vilket är ett dokumentationssystem som all personal inom socialtjänsten använder sig av.
Detta säkerställer informationsöverföring, dokumentationskrav mellan vårdgivare och
professioner samt ger möjlighet att i förlängningen öka tillgängligheten för medborgarna till
myndigheten, så kallad 24-7 myndighet. Implementeringen har försvårats med anledning av
covid-19 och utbildningsinsatser har fått genomföras via webb samt instruktionsfilmer som har
tagits fram för att underlätta införandet. Implementeringen har fallit väl ut men utveckling och
kvalitetssäkring av arbetssätt och rutiner är ett löpande arbete framöver.



2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt :Jag: Delvis I låg grad Inte alls

Stöd till personer med funktionsnedsättning X

Individ- och familjeomsorg X

Nämndens bedömning
Nämnden har i hög grad uppfyllt sina uppdrag. Bedömningen grundar sig på nedanstående
sammanfattning samt uppföljningen från delårsrapporten.
Individ- och familjeomsorg
Följetal:

- Andel överklaganden där kommunens beslut fått bifall ligger inom målet för perioden.
Vid genomgång av överklaganden av nämndens beslut inom individ och
familjeomsorgens uppdragsområden till och december 2021 har 85 av 94 beslut fått
bifall, vilket motsvarar 90 procent i andel. (Godkänd nivå enligt nämndplan är 75-100
procent.)

- Följetalet om genomförandeplaner som är kopplat till grunduppdraget i nämndplanen
visar att verksamheten inte når måluppfyllelse. Den enskilt största bidragande orsaken
till detta är svårigheten att administrera och registrera planerna i det nya
verksamhetssystemet Life Care. Arbete pågår för framtagande av gemensamma rutiner
och manualer, vilket syftar till att lösa problemet under 2022.

Antalet orosanmälningar rörande barn och unga ökar i kommunen men också regionalt och
nationellt. Fler barn än tidigare har behövt vård på institution och omsorger utanför det egna
hemmet i familjehem.
Det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats tillsammans med det allmännyttiga
bostadsbolaget. Ett samarbetsdokument har tagits fram och tillämpas med krav på delvis nya
förhållnings- och arbetssätt hos parterna. För att möjliggöra utveckling har verksamheten
tillförts resurser i form av en tjänst.
Arbetet med att förebygga och möta våld i nära relation har utvecklats och nya arbetsmetoder
etablerats. Även här har arbetet tillförts resurser motsvarande en tjänst. Detta sammanfaller
väl med att det i socialtjänstlagen från och med den 1 augusti 2021 införts ett uttalat krav på
att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld
eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Under året har behovet av skyddsplaceringar
för kvinnor med barn ökat. Då riskfaktorer för våld, såsom ekonomisk otrygghet, begränsade
sociala kontakter och oro för framtiden, ökar i takt med pandemin kan detta leda till ökat eller
förvärrat våld. När familjer tillbringar mer tid i hemmet finns en risk att det sker en ökning av
såväl mäns våld mot kvinnor som andra former av våld i nära relationer, sexuellt våld,
hedersrelaterat våld och förtryck och våld mot barn. Begreppen ”distansering” och ”isolering”
är också strategier som ofta används av förövare som utövar våld, förtryck och kontroll över
sina partner och familjer. Bedömningsmetoden FREDA används av Individ- och
familjeomsorgens medarbetare för att bedöma och identifiera behov av skydd i arbetet med
personer som utsatts eller riskerar att utsättas för våld och hot i nära relation.

Inom det socialpsykiatriska området har en omfattande granskning av uppdrag och arbetssätt
färdigställts. I detta arbete har brukare, medarbetare och andra vårdgivare kommit till tals.
Med utgångspunkt i resultatet har en handlingsplan tagits fram för att stödja och ge riktning åt
arbetet för att omhänderta de behov som identifierats hos brukarna. Nationell samverkan för
psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG) har genomfört en brukarrevision av Vallmons verksamhet
och kunnat bekräfta att denna håller hög kvalitet och att brukarna är mycket nöjda. En
partsammansatt arbetsgrupp har etablerats inom ramen för Närvårdssamverkan för att stödja
psykisk hälsa, tillvarata brukarnas rätt till inflytande och tillgängliggöra vård- och stödinsatser.

Det förebyggande och uppsökande arbetet för barn- och unga i riskmiljöer har varit föremål för
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förvaltningens egen granskning och förslag till nya och förvaltningsövergripande arbetssätt har
tagits fram och antagits av berörda chefer. Under 2022 ska verksamheten på uppdrag av
berörda förvaltningschefer leda ett utvecklingsarbete med målet att samordna fältsekreterare,
ungdomsutvecklare och ungdomshandledare för en mer ändamålsenlig verksamhet.

Medborgarnas behov av kvalitetssäkrade familjerättstjänster har under året ägnats speciell
uppmärksamhet. Verksamheten har utvecklats genom att uppdrag och rutiner förtydligats.
Resurser har tillskapats genom en omfördelning av budgetmedel.
Under 2021 har individ och familjeomsorgen tagit emot tre anvisade ensamkommande barn
och ungdomar, samtliga tre ärenden har avslutats under året.

Funktionsstöd

Följetal:
o Andel överklaganden där kommunens beslut inom funktionsstöd fått bifall ligger under

målet för perioden. Vid genomgång av överklaganden som avgjorts till och med
december 2021 har kommunens beslut fått bifall vid 25 av 32 ärenden gällande
funktionsstöd, vilket motsvarar 78 procent i andel. (Godkänd nivå enligt nämndplan är
75- 100 procent.)

. Andel brukare inom funktionsstöd medo
aktuell genomförandeplan- totalt (godkänd nivå

80-100%). Funktionsstöd har under våren implementerat ett nytt verksamhetssystem
samt en ny utredningsmetod Individens Behov i Centrum, IBiC. Genomförandeplanerna
har hanterats under året i två olika system och i samband med uppföljning har den
överförts till det nya systemet. Detta har medfört en viss fördröjning av
genomförandet.

. Tid från beslut till verkställighet enligt LSS- mindre än 3 månader, 96 % (godkänd nivå
70-100% av samtliga beslut).

0 Andel korrekt anmälda enheter till IVO (godkänd nivå 70-1000/0). Inrapporteringen till
IVO uppdaterades under december månad och når därmed målet.

Inom funktionsstöd finns förbättringsområden att fokusera på som gör att nämnden inte kan
anses ha uppfyllt grunduppdraget helt.

. Att kunna erbjuda individuella önskemål inom daglig verksamhet i högre omfattning är
ett pågående utvecklingsarbete.

. En annan utmaning är att möta enskildas specifika boendebehov, då kommunen inte
alltid kan tillgodose detta behov, vilket leder till att nämnden är i behov av att köpa
externa boendeplatser.

De restriktioner som varit gällande under pandemin har även påverkat målgruppens
deltagande i samhället, funktionsstöd har dock lyckats att bedriva verksamheten nästintill fullt
ut. Enheterna har arbetat för att hålla samma kvalité som tidigare och har kunnat tillmötesgå
varje deltagare utifrån individuella behov. Vissa delar som påverkats är att
barnen/ungdomarna fått stanna hemma från Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen (Fritids)
under tiden, då det varit konstaterad covid-smitta i skolan. Detta har påverkat familjer med
behov av avlastning._Inför höstterminen skedde en ökning av ansökningar för korttidstillsyn,
vilket innebar att fler barn och ungdomar hade behov av fritids före och efter skoltiden.

Ett datarum för ungdomarna har iordningsställts på korttidsvistelsen, Det har blivit mycket
uppskattat och använts flitigt.
Ett av gruppboenden har fått ett "sinnesrum" färdigställt och arbetet med att utveckla
"sinnesträdgården" på Kinnaborg har pågått under våren och sommaren. Brukarna upplever
det mycket inspirerande och är delaktiga i arbetet.

Lokalerna för fritidsverksamheten på Kinnaborg nyrenoverades och uppfyller brukarnas behov i

mycket hög grad.
Under våren arbetade en aktivitetsgrupp med att ta fram aktiviteter för brukarna under
sommaren, framför allt med tanke på att den utflyttade verksamheten i form av veckoläger i

Espevik ställdes in även under 2021.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa god service och kvalitet till brukarna samt
att öka kompetensen hos medarbetarna.



2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna

Enligt Marks kommuns budget 2021-2024 ska nämnderna redovisa vilka samarbeten som
finns, hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. De 2-5 väsentligaste samarbeten
på nämndsnivå eller på förvaltnings-/verksamhetsnivå ska redovisas.

Aktuella samarbeten med andra
nämnder Genomförande Resultat

Dialogmöten med teknik- och
serviceförvaltningen

Kommunikation och dialog,
utveckling av rutiner på Iedningsnivå

Funktionell och ändamålsenlig
användning av lokaler, kost och
städ, transportmedel samt
löneservice. Arbete pågår och
kontinuerliga förbättringar sker.

Samverkan mellan
arbetsmarknadscenter och
försörjningsstöd

Regelbundna möten mellan
verksamhetschefer och
tjänstepersoner. Presidiedialog
mellan socialnämnd och barn- och

utbildningsnämnd ca 2 gånger per
ar.

Samverkan ska resultera i att
brukarna får ett snabbare och mer
målinriktat omhändertagande på
AMC. "Flaskhalsar" har identifierats
och åtgärder kommer att vidtas för
att öka effektiviteten av arbetet.
Detta arbete stöds av LifeCare, det
nya verksamhetssystem som
implementerats under året i båda
verksamheterna.

Styrgrupp för barn och unga i

samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen,
samhäIIsbyggnadsförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschefer och presidier
deltar i styrgruppen för barn och
unga

Målet med styrgruppen är att arbeta
främjande och förebyggande mot
breda grupper av barn och
ungdomar. Ett utvecklingsarbete har
initierats utifrån det pågående
processen med att nå målet "bästa
barnkommun".

Samverkan med barn- och
utbildningsförvaltning och kultur-
och fritidsförvaltningen

Arbetsgrupp bestående av
enhetschefer och relevanta
yrkesgrupper fokuserar på barn i

riskmiljöer för att utveckla
arbetssätt

Arbete pågår. Målet är ett
gränsöverskridande arbete mellan
fältsekreterare, ungdomsutvecklare
och ungdomshandledare.

Problematisk skolfrånvaro och
främjande av närvaro i samverkan
med barn- och
utbildningsförvaltningen

Samverkan och gemensamt arbete
mellan rektorer, elevhälsoteam och
socialtjänst

Syftet med samverkan är att tidigt
upptäcka och samverka för att
främja närvaro i skolan. Samverkan
resulterar i en högre effektivitet i

arbetet mellan förvaltningarnas olika
uppdrag.

PRISMAN (familjecentrum) Samverkan mellan kultur- och fritid,
folkhälsa och socialtjänst

Denna mötesplats har under covid-
19 varit stängd

Vård- och omsorgscollege i

samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen

Regelbundna möten i lokal styrgrupp
och samverkansgrupp,
verksamhetschefer och rektorer

Vård- och omsorgscollege är
nationellt och skall verka för en
attraktivare utbildning inom vård
och omsorg (undersköterskor).
Samarbetet bidrar i arbetet kring
kompetensförsörjning och leder till
fler utbildade undersköterskor och
omsorgspersonal. Även handledare
och språkombud utbildas. Personal
utbildas kontinuerligt och höjer
kvaliteten på verksamheten

Närvårdssamverkan - samverkan
mellan kommunen och VGR.
Medverkan tillsammans med barn-
och utbildningsförvaltningen och
samhällsutvecklingsenheten

Regelbundna möten som
sammankallas av socialförvaltningen
(ledningsgrupp och arbetsgrupper
mellan kommunen och VGR)

Exempel på resultat: Arbetet med
SIP:ar (samordnad individuell plan)
har aktualiserats och fått högre
prioritet. En arbetsgrupp kring
psykisk hälsa har etablerats och
arbetet i denna har gjort att frågan
fått högre legitimitet.

Utöver ovan, pågår samarbeten inom SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid), MBAB,
trygghetsrådet, strategisk miljöarbetsgrupp, dataskydd och kommunövergripande nätverk.
Socialnämnden har även gemensam ledning, administration och rutiner med
Äldreomsorgsnämnden.



2.3 Övrig uppföljning till nämnden

Jämlik och jämställd verksamhet
Inom individ och familjeomsorgen fördelas insatserona mellan män och kvinnor ganska jämt.
Ensamstående män och kvinnor med barn är de två största gruppernao som erhåller
försörjningsostöd. Inom beroendevården erhåller ungefär dubbelt så många män som kvinnor
insatser. Frågan om detta speglar ett reellt behov eller om kvinnor inte får del av kommunala
vård- och stödinsatser inom missbruksområdet bör kontinuerligt uppmärksammas. När det
gäller behovet av skyddade boendeformer är det nästan uteslutande kvinnor och barn som
erhåller dessa insatser. Inom barn och ungdomsvården fördelas insatserna jämt mellan könen.
Inom Funktionsstöd ser vi ingen påtaglig skillnad ijämställdheten, behoven styr.
Suicidprevention
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 är framtagen på regional nivå och lanserades i

januari 2021. Den utgör en gemensam grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas
suicidpreveontiva arbete och framtagande av delregionala/lokala planer. I Marks kommun har
det under år 2021 pågått ett arbete för att ta fram en lokal handlingsplan för suicidprevention.
Processen bedrivs inom ramen för lokala Närvårdsamverkan och ett flertal aktörer inom
kommunen, regionen och civilsamhället som verkar inom det geografiska området Mark är
involverade. Målsättningen är att den lokala handlingsplanen ska vara upprättad och antas
senast 31 mars 2022. Ett utkast är framtaget som kommer att presenteras för antagande av
lokala Närvårdssamverkan den 24 februari.

Bästa barnkommun
Under året har förvaltningen inlett arbetet med att i samverkan med övriga berörda
förvaltningar utveckla förhållningssätt och strategier som stödjer "Bästa barnkommun".
Förvaltningens målbild i sammanhanget har varit och framöver är att utveckla och samordna
sina insatser för barn och ungdomar som ar l behov av stöd från samhället. Det ger både ett
kortsiktigt och långsiktigt perspektiv i mötet med de behov och utmaningar som identifieras
utifrån förvaltningens grunduppdrag.

. Funktionsstöd och Individ- och familjesorgen har inventerat och beskrivit alla aktiviteter
som stödjer målet. Förvaltningen medverkar i den arbetsgrupp som tillsatts på uppdrag
av förvaltningscheferna.

- Förvaltningen har initierat ett utvecklingsarbete rörande barn- och unga i riskmiljöer
vars mål är att etablera ett mer funktionell och ändamålsenligt förebyggande och
uppsökande arbete. Arbetet som genomförs under 2022 inkluderar ungdomsutvecklare,
ungdomshandledare och fältsekreterare.

. Familjeenheten har utvecklat och förenoklat kontaktvägarna för att kunna möta
skolpersonalens behov av att få svar på frågor och få stöd och vägledning. Konkret har
det inneburit att varje rektorsområde har fått förtydligat vägen_ in till socialtjänsten,
uppgiften har tilldelats familjeenhetens mottagningsfunktion. Överenskommelsen följs
regelbundet upp i möten med berörda rektorer och enhetens chef.



3 Måluppföljning
Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som
utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Symbolförldaring

Mål för indikator: uppnått

Mål för indikator: delvis uppnått

Mål för indikator: inte uppnått

Kan inte bedömas

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: IMark ska de som behöver få
bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål: AII hjälp utformas efter individuella behovmed delaktighet från brukare
och anhöriga

Nämndens mål: All hjälp utformas efter individuella behovmed delaktighet från brukare och anhöriga
(KGM)

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar
sig på följande:

Individ och familjeomsorgen
Av de som besvarat enkäten har upplevelsen av inflytande minskat sedan senaste
undersökning som genomfördes 2019, dock så ligger vi lite över medel av de kommuner som
deltar i undersökningen.

Inom verksamheten pågår ett kvalitativt arbete med Samordnad Individuell Plan (SIP), vilket
innebär att det sker SIPzar vid behov och verksamheten har SIP-Lotsar som stödfunktion för
personalen. Under året har riktade utbildningar ökat kompetensen inom verksamheten.

Funktionsstöd
Inom funktionsstöd har arbete skett med att säkerställa brukares rättighet till kommunikation,
dokumenteras i genomförandeplanerna. Under pandemin har utveckling av
kommunikationsalternativ varit behövlig för att möta brukarna. Under 2021 har Funktionsstöd
fortsatt sitt arbete med barnkonventionen för att stärka barn och ungas rättigheter.

Inom funktionsstöds boenden och dagliga verksamheter inklusive individuell placering
genomförs brukarråd för ökad delaktighet. Ett centralt brukarråd genomförs fyra gånger per
ar.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

ändkilobrlääâaenTåddabåñlieäåâållilääideplan
98 99 99 9 =99% I

êüâålållåâienåääüiââll'ååillåiöiåldeplan 90 99 70 97% I
EáéiâillñiälâlâåSäll?“ fam“jmmsmg 94 94 se 9 =90%

Andel brukare med boendebes/ut inom funktionsstöd med aktuell genomförandeplan
Funktionsstöd har under våren implementerat ett nytt verksamhetssystem samt en ny
utredningsmetod "Individens Behov i Centrum", IBiC. Genomförandeplanerna har hanterats
under året i två olika system och i samband med uppföljning har den överförts till det nya
systemet. Detta har medfört en viss fördröjning av genomförandet.



Andel klienter inom familjeenhet och vuxenenhet med aktuell genomförandep/an
Det har visat sig finnas utmaningar kopplat till arbetet med att upprätta genomförandeplaner
av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Dessa utmaningar blir synliga i socialsekreterarens
möte med brukaren, när ärendet handläggs i verksamhetssystemet och vid statistikuttag.
Verksamheten har därför inlett ett utvecklingsarbete under 2021 med målet att
genomförandeplanerna håller god kvalitet och att antalet planer redovisas korrekt. Under
hösten 2021 har implementering av nytt verksamhetssystem för utförare inom IFO påbörjats.

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande andel %

Under hösten 2021 genomförde IFO den nationella undersökningen om brukarupplevd kvalitet.
Enkäten har besvarats inom försörjningsstöd, vuxenenheten samt familjeenheten,
vårdnadshavare och barn från 13 år och uppåt.
- 88 procent av de som besvarat enkäten har svarat positivt på undersökningens fråga "Frågar
socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?"
(deltagande kommuner 86 procent).
- Av männen uppger 87 procent upplevelse av inflytande (deltagande kommuner 87 procent)
- Av kvinnorna uppges upplevelsen av inflytande till 88 procent (deltagande kommuner 84
procent).
Resultaten av brukarundersökningen kommer att analyseras och arbetas vidare med. Nästa

i

brukarundersökning för IFO genomförs hösten 2023.

Kommungemensamma mål: Allt arbete bedrivs medprofessionellt förhållningssätt och god kvalitet i

Nämndens mål: Allt arbete bedrivs medprofessionellt förhållningssätt och god kvalitet

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar
sig på följande:

För att säkerställa professionalitet och god kvalité säkras grundkompetens genom att:
0 Samtliga chefer inom Nämndens verksamheter rekryterar personal med relevant

kompetens till olika funktioner och följer rekryteringsprocessens alla steg.
0 Samtliga enheter upprätthåller och genomför relevanta kompetensutvecklingsplaner.

' Indikatorer Utfall 2019 ' Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Andel anmälningar till familjeenheten där _ o

förhandsbedömningar görs inom 14 dagar
90 85 92 _ 100 /o .

Andel anmälningar till vuxenenheten där _ o

förhandsbedömning görs inom 14 dagar 97 96 96 90 /0

Utredningstid i antal dagar från ansökan till _%
beslut om LSS-insats (alla insatser), 85 40 44 550 *

medelvärde

Andel anmälningar till familjeenheten där förhandsbedömningar görs inom 14 dagar

Familjeenheten lyckas inte helt att förhandsbedöma anmälningar inom 14 dagar, detta har sin
förklaring i både interna och externa omständigheter. Interna omständigheter är relaterade till
arbetsprocesser och bemanning, externa är kopplade till klientens motivation och medverkan i

bedömningsarbetet.

Andel anmälningar till vuxenenheten där förhandsbedömning görs inom 14 dagar
Senast aktuell siffra gäller 2020.

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde

I samband med byte av verksamhetssystem implementerades även ett nytt arbetssätt,
Individens Behov I Centrum. IBIC är ett arbetssätt som används i socialtjänsten för att
beskriva resurser, behov och mål för personer med funktionsnedsättning. Under mars månad
som det nya systemet sattes i skarp drift, syntes en ökning av utredningsdagar innan beslut.
Jämfört med nationell statistik så ligger vi i nivå med medelvärdet (nationellt 45 dagar).



Nämndens mål: Verksamheten ska baseras på bästa tillgängliga kunskap, personens erfarenhet och
önskemål, personens situation och professionell expertis

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig
på följande:

Individ- och familjeomsorg
För att säkerställa att verksamhetens arbete baseras på bästa tillgängliga kunskap bedrivs ett
ständigt utvecklings- och utbildningsarbete riktat till medarbetarna. Samtliga medarbetare
deltar i handledning som ger möjlighet till självreflektion och utveckling i yrkesrollen. Samtliga
medarbetare erbjuds regelbundet vidareutbildning, utifrån individuellt upprättade
kompetensutvecklingsplaner. Allt handläggningsarbete bedrivs utifrån etablerade metoder och
mallar. Barns behov i centrum, BBIC, innehåller en struktur för handläggning, genomförande
och uppföljning av myndighetsutövningen, IBIC, Individens behov i centrum, är ett arbetssätt
som används för att beskriva resurser, behov och mål för personer med psykisk
funktionsnedsättning och Instrument X som är ett standardiserat frågeformulär och en
strukturerad process för framförallt nybesök inom ekonomiskt bistånd.

Socialpsykiatrin har under året förstärkt det metodbaserade arbetet. Personalen arbetar än
mer aktivt med "Ett självständigt liv" (ESL) och utvecklar i handledning gemensamma
förhållningssätt i ärendena. Resultatet är att brukarna blivit mer aktiva i sin egen rehabilitering
och att möjligheten att tillfredsställa brukarnas differentierade behov ökar. Detta blir särskilt
tydligt i uppdrag rörande både socialpsykiatri och LSS. Därför har frågan om en delning av
boendestödet i två arbetsgrupper med inriktning LSS respektive socialpsykiatri väckts.
Samsjuklighetsproblematik, det vill säga samtidig psykisk ohälsa och beroendeproblematik har
ägnats uppmärksamhet och ännu fler medarbetare har utbildats i "återfallsprevention" som är
en evidensbaserad metodik för att stödja brukaren i nykterhet och motverka återfall.
Gruppverksamhet har genomförts av boendestöd Mark för att ta tillvara synpunkter i

brukarenkät och verka för ökad trygghet och minskad ensamhet hos brukarna. Under hösten
har gruppverksamhet för en mindre grupp tjejer genomförts, med fokus på samtal och
gemensamma aktiviteter. Utvärdering har visat att arbetet varit mycket uppskattad av
gruppen och lett till att nya vänskapskontakter bildats, samt att brukarna lyft med andra
vårdgivare sin uppskattning av insatsen. Denna gruppverksamhet har därför förlängts.

Under året har en ny tjänst och roll tillskapats för att samordna och möta behovet av insatser
inom målgrupperna våld i nära relation. Okad samordning sker genom
verksamhetsövergripande team när ärenden aktualiseras.

Funktionsstöd
Inom Funktionsstöd har arbete skett med att analysera, bearbeta och ta fram
förbättringsåtgärder utifrån brukarundersökningen FH 2020. De workshops som planerades
inför 2021 har inte genomförts på grund av pandemin. Arbetet med resultatet av
brukarundersökningen har istället hanterats på respektive enhet och därmed ser hantering och
bearbetning olika ut. På daglig verksamhet har resultatet bearbetats i flera steg där både
brukare och personal har fått diskutera resultatet samt tagit del av varandras tankar kopplat
till de olika ämnesområdena.

Utifrån dessa erfarenheter har skapats en tvärgrupp för samverkan, där brukare tillsammans
med personal träffas månadsvis för att arbeta vidare med resultatet i syfte att åstadkomma
förbättringar för deltagarna samt kontinuerligt arbeta med frågorna under året. Gruppen har
under året arbetat med frågor som rör trivsel och trygghet samt planerat och genomfört en
aktivitetsdag. Några exempel på konkreta resultat av utvecklingsarbetet är:

0 En digital testmiljö på den dagliga verksamheten på Kinnaborg. Insatsen syftar till att
tillgängliggöra välfärdstekniken för brukargruppen. För att tillgängliggöra den tekniken
för brukarna, utbildas först personalgrupper. När personalen blir trygga i användandet
av tekniken så ökar tillgängligheten för brukargruppen med målet att möjliggöra för
brukarna att bli mer självständiga, uppleva ökad trygghet och känna större delaktighet.
Brukarna får möjlighet att testa nya hjälpmedel i en anpassad miljö före eget inköp
eller inköp till boenden. Genom detta skapas känsla av att vara en del av ett "modernt
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samhälle”.
. En sinnesträdgård har iordningsställts vid Kinnaborg. Det möjliggör olika utomhus

aktiviteter och tanken är att det ska vara ett ställe för stimulans och rekreation. Det
innehåller bl.a. ett växthus, en grillplats, olika ställen att sitta på och kunna uppleva
dofter och titta på växter. Utvecklingen av trädgården fortsätter ytterligare under våren
2022.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Brukarbedömning daglig verksamhet -
brukaren får själv bestämma om saker som är 74 73 73 2 =78%
viktiga, andel%

Använder standardiserade
bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att
upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna
missbruk (Ja=1, Nej=0)

Brukarbedömning daglig verksamhet - brukaren får själv bestämma om saker som är viktiga,
andel%

SKR samordnar en frivillig nationell brukarundersökning inom funktionsstödområdet.
Socialförvaltningen genomför denna vartannat år. Senaste undersökningen genomfördes under
hösten 2020 och då deltog 130 kommuner gällande Daglig verksamhet. Svarsfrekvensens för
Marks kommun gällande Daglig verksamhet/sysselsättning blev 79% (81% för 2018). 155
brukare erbjöds att besvara enkäten och 122 svar inkom (år 2018 erbjöds 124 och 101 svar
inkom). Utifrån den samhälleliga situationen med covid-19 bedöms svarsfrekvensen som god
för 2020 års undersökning. Ny undersökning kommer att ske under hösten 2022.

Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka
våldsutsatthet hos enskilda vuxna missbruk (Ja=1, Nej=0)
Socialsekreterarna inom IFO:s myndighetsutövning har utbildning i FREDA och metoden
används systematiskt. FREDA kortfrågor ska bland annat användas vid uppföljning av
genomförandeplan minst 1 gång per år inom boendestödet och boende SoL.

Nämndens mål: Insatser ska samordnas isyfte att enskilda när en egen försörjning

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig
på följande:

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstödsenheten har under perioden 2018 till 2021 deltagit i SKRs utvecklingsprojekt
med det övergripande målet att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla
verksamhetsområdet. Parallellt med detta har enheten samverkat med kommunens
arbetsmarknadsenhet för att utveckla omhändertagandet av målgruppen.
För att höja servicenivån har enheten också etablerat en e-tjänst för ansökan om
försörjningsstöd.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, andel (%) av 0,7 0,9 0,8 5 =0,8%
befolkningen

Upprättat genomförandeplan med den
enskilde inom tre månader inom ekonomiskt
bistånd (Ja, för alIa=2, Ja, men inte för
alla=1, Nej=0)

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
Utfallet som redovisas är en prognos då följetalet redovisas nationellt uträknat senare under
2022. Bedömningen som görs är att målet nås för 2021.
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Upprättat genomförandep/an med den enskilde inom tre månader inom ekonomiskt bistånd
(Ja, för alla :2, Ja, men inte för alla=1, Nej=0)
Det har visat sig finnas utmaningar kopplat till arbetet med att upprätta genomförandeplaner
av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Dessa utmaningar blir synliga i socialsekreterarens
möte med brukaren, när ärendet handläggs i verksamhetssystemet och vid statistikuttag.
Verksamheten har därför inlett ett utvecklingsarbete med målet att genomförandeplanerna
håller god kvalitet och att antalet planer redovisas korrekt.

Nämndens mål: Erbjuda behandlingsinsatser av god kvaliteti egen regi

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig
på följande:

Samtliga enheter inom Individ- och familjeomsorgen bedriver behandlingsinsatser. Exempel på
olika metoder:

. A-CRA är ett evidensbaserat behandlingsprogram för ungdomar och vuxna med alkohol
och drogproblem
Återfallsprevention (ÅP) förebygger återfall i missbruk och beroende.
Motiverande intervju (MI) utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I
dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller
livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med
mera), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och
skola.

. Ett självständigt liv (ESL), arbetsmetod som används vid insatser inom socialpsykiatrin.

. Metoderna Trappan och Trygga barn används för barn och unga som där det
förekommit våld.
Medling är främst avsett för lagöverträdare under 21 år samt berörda brottsoffer.
Det behandlings- och utvecklingsarbete som bedrivs för individer i samverkan med
Arbetsmarknadscentrum (AMC) är också att betrakta som en insats av god kvalitet i

egen regi.

Samtliga metoder rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer och uppfyller kraven på god
kvalitet.

Kommungemensamma mål: Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning

Nämndens mål: Arbetet har en rehabiliterande inriktning

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig
på följande:

Verksamheten har genomlyst insatsen kontaktperson. Arbetet har bland annat resulterat i att
delegationsordningen har förändrats och därmed kvalitetssäkras insatsen för brukarna.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år 1 år 59 = 0
efter avslutad utredning % 75 75 2 70 /o

Andel ej återaktualiserade barn 13-20 år 1 år = 0
efter avslutad utredning % 62 77 77 2 70 /o

Andel ej återaktualiserade vuxna med
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 70 69 69 2 =75%
utredning eller insats %

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år 1 år efter avslutad utredning %

Verksamheten utreder och behandlar barn- och familjer med svår psykososocial problematik.
De senaste årens strategier för att öka kvalitén och ge rätt stöd till målgruppen har fortsatt
under året. Senast aktuell siffra gäller 2020.
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Andel ej återaktua/iserade barn 13-20 år 1 år efter avslutad utredning %

Verksamheten utreder och behandlar barn- och familjer med svår psykososocial problematik.
De senaste årens strategier för att öka kvalitén och ge rätt stöd till målgruppen har fortsatt
även under 2021. Senast aktuell siffra gäller 2020.

Andel ej återaktua/iserade vuxna med missbruksprob/em 21 + ett år efter avslutad utredning
eller insats %

Vuxna med missbruksproblem lider ofta samtidig av ohälsa av både psykiatrisk och/eller
somatisk karaktär. Behandlingsinsatser av olika slag behöver ofta upprepas för att
vidmakthålla och befästa hälsosamma förhållningssätt. Även om insatsen är till stor nytta för
den enskilde kan det vara svårt att i statistik redovisa snabb återhämtning. Senast aktuell
siffra gäller 2020.

Nämndens mål: Inrikta arbetet på förebyggande insatser

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad. Bedömningen grundar sig på följande:

Individ och familjeomsorg
Förebyggande insatser är till stor del beroende av mötesplatser, dessa har under det första
halvåret, till följd av pandemin varit svåra att organisera. Trots utmaningar har flera insatser
genomförts. Till exempel har Vallmon med gott resultat bjudit in brukare med psykisk ohälsa
till möten och aktiviteter. Cesam har bedrivit verksamhet för människor med risk för att
utveckla missbruk av alkohol och andra droger. Verksamheten välkomnar också personer som
önskar påverka ett destruktivt förhållningssätt till spel.

Individ- och familjeomsorgens medverkan i Prisman har begränsats men kommer så snart
möjligheten ges att återupptas, då Prismans övriga verksamhet normaliseras.

Anhörigstöd har kunnat ges även under pandemitider, både på individ- och gruppnivå för
samtliga målgrupper.

Det vräkningsförebyggande arbetet har intensifierats och samordnats både internt och externt.

Under året har sex SFI-klasser fått information om socialtjänstens arbete av familjeenheten.
Insatsen kommer att framöver att erbjudas två ggr/år.

Funktionsstöd
Funktionsstöd har arbetat med målet att kunna erbjuda god hälsa och välbefinnande för varje
enskild individ. 2021 har varit ett utmanande år utifrån pandemin och enheterna har fått tänka
om för att kunna möjliggöra anpassade aktiviteter med fokus på hälsa och välbefinnande.
Varje enhet har utifrån sina förutsättningar ordnat olika aktiviteter anpassade till brukarna.
Utöver det har även gemensamma aktiviteter för hela funktionsstöd anordnats under året.
Sommaren 2021 hölls aktiviteterna utomhus på olika platser i vår vackra kommun, vilket har
uppskattats av brukarna. Nedan nämn några exempel av de olika åtgärderna.

Hälsofrämjande arbete inom gruppboenden, där personalen och brukarna har i samverkan haft
fokus på behoven och identifieringen av konkreta åtgärder både på individ och gruppnivå.

Personalen har kontinuerligt fortsatt motivera brukarna till aktivitet, rörelse och
vardagsmotion. En del av arbetet har bestått av stöd till de brukare som har önskat och
behövt ändra sina vanor.

Personalen inom ett gruppboende har startat en studiecirkel om "Hälsofrämjande arbete".
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3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbarpersonalförsörjning

Kommungemensamma ma°l: Friska medarbetare

Nämndens mål: Friska medarbetare.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Sjukfrånvaron ska minska 6 8,6 8,2 <= 6,2% I
Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron under 2021 ligger lite lägre än år 2020. I och med pandemin har det inte varit
möjligt att minska den totala sjukfrånvaron. Verksamheterna följde folkhälsomyndighetens och
regeringens rekommendationer vilket innebar att medarbetare var hemma vid minsta
symptom. Möjligheten att arbeta hemifrån finns inte för merparten av medarbetarna inom
olika delar av Funktionsstödsverksamhet. Samma begränsning finns för Socialposykiatrin. De
övriga delarna av Individ- och familjeomsorgens verksamhet har haft mindre påverkan och har
kunnat organisera distansarbete i omgångar. Den påverkan som noterats är vid karantän och
vård av barn (VAB).

Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Nämndens mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Socialnämndens verksamheter upplever inga problem med att tillmötesgå medarbetarnas
behov av heltids- respektive deltidsarbete. Frågan om önskad sysselsättningsgrad ställs till
medarbetarna vid varje medarbetarsamtal. Alla tjänster annonseras utifrån heltid

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020
'

Utfall 2021 Mål 2021

Personalomsättning (%) 15 13 12 14

Personalomsättning chefer (%) 6 11 6 14

Personalomsättning (%)
Statistiken gäller perioden 2020-11-01 till och med 2021-10-31. Verksamheterna har under
året noterat en viss minskning av personalomsättningen trots stora utmaningar i samband
med pandemin. Inom nämndens verksamhet finns vissa grupper med relativ hög
personalomsättning. Medvetenheten om att situationen snabbt kan förändras är stor då det
råder en obalans mellan tillgång och efterfrågan rörande medarbetare med adekvat utbildning
och erfarenhet inom vissa yrkesgrupper.

Individ och familjeomsorgens verksamhet har under året noterat
oen

viss minskning av
personalomsättningen. Det är särskilt svårt att tillsätta vikariat på grund av det stora utbudet
av fasta tjänster som ligger ute för annonsering. Konkurrensen om de utbildade socionomerna
är stor bland kommunerna.

Persona/omsättning chefer (%)
Omsättningen bland chefer inom nämndens verksamheter har minskat under 2021 ijämförelse
med tidigare år. Statistiken gäller för perioden 2020-11-01 tom 2021-10-31.
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4 Uppföljning av internkontroll

4.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde
är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Internkontrollplanen beslutades i samband med nämndplan 2021-2022. I planen identifierades
sju risker som förvaltningen har gjort särskilda kontrollmoment till under året. Resultatet av
varje enskilt kontrollmoment sammanfattas nedan vid varje risk. Utöver internkontrollarbetet
pågår ett ständigt arbete med egenkontroller i verksamheten som genomförs enligt gällande
lagstiftning och för att genomföra förbättringar av verksamheten.

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen

Övergripande styrning

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021

Följer inte upphandlingsrutiner
- dokumentation och avtalstrohet.

Manuella stickprovskontroller av
dokumentation och avtalstrohet.
(Underlag levereras från KLK)

Uppföljning av avtalstrohet 2021
Inköpsenheten har genomfört en
granskning på sex olika områden för
att kontrollera nämndernas
avtalstrohet.

Resultat för Socialnämnden
. Arbetskläder 88%
. Kontorsmaterial 94%
o IT-material 78%
. Pappersmaterial (ej

redovisat för SN)
. Maskiner och inventarier

94°/o

. Inhyrd personal 3%
Generellt visar kontrollen att
Socialnämnden har en hög
avtalstrohet med undantag av
inhyrd personal. Det har varit svårt
för de upphandlade leverantörerna
att leverera personal i den
omfattning som har efterfrågats.
Med anledning av att nämnden har
personalintensiva verksamheter har
det varit tvunget att vända sig till
leverantörer utan avtal för att
tillgodose behovet. Det har
påbörjats förnyade upphandlingar på
detta område under 2021 för att få
till avtal som bättre ska kunna täcka
behovet av inhyrd personal.

Att tillhandahålla stöd och omsorg

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021

Bristfällig dokumentation. Införande av nytt system (Life Care)
under 2021 kommer innebära högre
risk för bristfällig dokumentation än
normalt. Följa upp
implementeringsplanen för LifeCare.

Implementeringsplanen har följts
upp, åtgärder identifierats och
vidareutveckling sker. Under året
har en utvecklingsledare med
inriktning på digitalisering anställts
för fortsatt arbete med LifeCare.
Arbete har påbörjats för att
systematiskt kvalitetsgranska den
sociala dokumentationen.

Förvaltningens personal orosanmäler
inte enligt lagstiftning.

Uppföljning av att
utbildningsinsatser genomförs på

Under året som gått har olika
informationsinsatser genomförts
med målet att öka kunskapen om
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021
enheter som kommer i kontakt med
barn och unga.

anmälningsskyldigheten och
möjligheten till rådgivning hos
berörda yrkesgrupper.

Bristande följsamhet till basala
hygienrutiner

Kontroll av att mätningen är
genomförd.

Den nationella mätningen som
genomfördes visade på 79,5%
följsamhet till rutinerna.
siffror är x 0/0)

Kontrollera att varje verksamhet har
hygienombud.

Alla enheter har ombud enligt
resultatet av uppföljningen som
genomfördes under hösten.

Personal

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021

Brister i personalförsörjning. Kontrollera följsamhet av olika delar
i rekryteringsprocessen ute i

verksamheten genom observationer.

Inom IFO rekryterar chefer
regelbundet personal till olika
funktioner och följer
rekryteringsprocessens alla steg.
Rekryteringsprocessens delar följs
fullt ut.

Bemanningsenhetens förnyade
uppdrag innefattar rekrytering, ”en
väg in”, för omvårdnadspersonal
inom socialnämndens verksamhet.
Bemanningsenheten tog över
uppdraget att samordna
rekryteringarna från 21.12.01.
Rutiner samt arbetssätt för att
optimera och kvalitetssäkra
rekryteringsprocessen håller på att
tas fram. Två rekryterare har
anställts och de kommer att
rekrytera till tjänster med tillsvidare-
, visstid- och timanställning till
enheterna. Som stöd i processen
utvecklas exempelvis en e-tjänst
som avser underlätta arbetet med
behovsanalyser från enheterna.

Bristande kompetens. Manuell uppföljning av att
kompetensutvecklingsplaner följs.

I uppföljningen har 5 enhetschefer
intervjuats. Enhetschefer är positiva
till arbete med
kompetensutvecklingsplaner och
beskriver hur man arbetar för att
säkerställa att medarbetare har den
kompetens som krävs för de olika
enheternas uppdrag. Gemensamt är
att det finns flera
utvecklingsområden och
samordningsvinster att göra. En
samlad bedömning är att
kompetensutvecklingsplaner följs
utifrån de förutsättningar som finns
på individnivå utifrån enheternas
behov. Utvecklingsarbete i enlighet
med resultat av uppdraget under
2020 bör dock prioriteras.
Kompetensutveckling och
kompetensförsörjning kan då
säkerställas, systematiseras och
samordnas på ett effektivare och
säkrare sätt. Arbetet har påbörjats
genom uppdatering av
förvaltningens
befattningsbeskrivningar parallellt
med utvecklingsarbete på den nya
bemanningsenheten.
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021

Utsatthet för hot och våld. Kontrollera att plan för hantering av
hot och våld finns i alla
verksamheter.

Rutin för hot- och våldssituationer
har reviderats. En tvådagars
utbildning i "att bemöta hotfulla
personer" har påbörjats för personal
inom individ- och familjeomsorg och
kommer vara slutförd i våren 2022.
Därefter utbildas 6 medarbetare till
utbildare, för att kunna utbilda
nyanställda och ge övrig personal
återkommande repetitioner i ämnet.
Inom Funktionsstöd har personalen
erbjudits utbildning i lågaffektivt
bemötande och under hösten har två
instruktörer utbildats i lågaffektivt
bemötande för att regelbundet
utbilda personal.

17



5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden
Individ- och familjeomsorg
Hot och våldssituationer inom verksamheten är tyvärr en realitet. Regelmässigt får
medarbetarna hantera frustrationer och missnöje från brukare som av olika skäl inte är nöjda
med myndighetsbeslut som fattas. Problemet är inte en unik lokal företeelse utan förekommer
frekvent i samtliga av Sveriges kommuner. Verksamheten har därför under året gjort en
speciell satsning genom att revidera rutiner och utbilda samtliga medarbetare. Avsikten är att
etablera ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt som också innebär att verksamheten
utbildar egna utbildare som har till uppgift att introducera nya medarbetare och upprätthålla
en god kunskapsnivå.
Två nya verksamhetssystem har börjat användas i arbetsmiljöarbetet, Stratsys och Kia. I det
ena fallet för att planera och följa upp och i det andra fallet för att rapportera och hantera
tillbud, arbetsskador och övriga skador på arbetsplatsen.
Konsekvenserna av distansarbetet som tvingats fram av pandemin har inte enbart haft en
negativ påverkan på verksamheten och arbetsmiljön. Verksamheten har i enkätform och i ett
påföljande digitalt möte med samtliga medarbetare kartlagt erfarenheter och undersökt hot
och möjligheter. I en del fall har arbetet ökat medarbetarnas möjligheter att själva styra sitt
arbetsliv med positiva konsekvenser för arbetsmiljön och brukarna. Utan tvekan har denna
arbetsform etablerat sig som en möjlighet, men den kräver också styrning och uppföljning av
första linjens chefer.

Funktionsstöd
En omorganisation genomfördes inom funktionsstödsverksamheten ijanuari. En anledning till
förändringen var att enhetscheferna skulle få en hållbar arbetssituation och en relativt jämn
fördelning av antalet medarbetare. Ytterligare anledning var att kunna fördela ansvaret för den
personliga assistansen mellan fler enheter, då det ofta är problematiskt med rekrytering till
denna verksamhet. Insatsen skulle öka de personliga assistenternas tillhörighet till Marks
kommun, genom att komma i närmare kontakt med andra verksamheter inom funktionsstöd.

Stödpedagog
Yrkeshögskoleutbildningen till stödpedagog pågår och några av medarbetarna inom
funktionsstöd har läst färdigt utbildningen och ytterligare några medarbetare deltar för
närvarande. Ambitionen är att det ska finnas en till två stödpedagoger på varje enhet.

Dokumentation
Vid övergång till nytt verksamhetssystem " Life Care" i början av året, gjordes en stor
utbildningsinsats inom dokumentation för samtliga medarbetare inom funktionsstöd. Life Care
bygger på ett modernt och säkrare sätt att dokumentera med individens behov i centrum,
IBIC, som utgångspunkt. Skillnaden är att dokumentationen utgår från vårdtagarens behov
istället för insatserna. Dokumentationen är ICF klassad (Internationell klassifikation av
funktionstillstånd) vilket möjliggör gemensamt språk och statistik.

Hot och våld
Utifrån medarbetarenkätens resultat och utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet är "hot
och våld" ett stort arbetsmiljöproblem. Funktionsstöd har under året utbildat cirka 40
medarbetare i låg affektivt bemötande enligt Durevall metoden. Metodens utgångspunkt är att
förebygga och bemöta utåtagerande beteende genom praktiska övningar. Funktionsstöd har
som målsättning att kontinuerligt låta medarbetarna repetera kunskapen och har därför under
året utbildat egna handledare som har till uppgift att stödja och utbilda sina kollegor.
Arbetsgivaren har också utbildat alla chefer och skyddsombud genom företagshälsovården i

förebyggande arbete inom Hot och våld.

Praktikplatser
Verksamheten har samarbete med olika skolor och tar varje år emot studenter som gör sin
verksamhetsförlagda praktik inom verksamheten. Under året har 38 elever gjort sin praktik på
våra enheter.
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Handlingsplaner
Verksamheterna har även upprättat handlingsplaner utifrån mederabetarenkäten som
genomfördes i kommunen under våren. Varje enhet har tagit fram en egen handlingsplan som
de har arbetat med under året.

Bemanningsenheten
I förvaltningen har ett utvecklingsarbete av Bemanningsenheten påbörjats och ny enhetschef
samt verksamhetsutvecklare har anställts. För att säkerställa kvalitet i de insatser som
tillhandahålls i socialförvaltningens verksamheter sker arbete för en hållbar
kompetensförsörjning. Det innebär att samtliga medarbetare får tillgång till tillräckliga
introduktioner och utbildningsinsatser och syftar till ökad kontinuitet i mötet med brukare samt
effektiv användning av resurser.

Bemanningsenhetens innefattar både Socialnämndens och Äldreomsorgsnämndens
uppdragsområden. Enheten arbetar med yrkesgrupperna; undersköterska, vårdbiträde,
omsorgsbiträde, stödpedagog, stödassistent, stödbiträde samt personlig assistent och har
uppdrag att arbeta utifrån nio utvecklingsområden:

Kompetensförsörjningsplan
"En väg in" avseende rekryteringar
Information och introduktion till nyanställda
Utbildningsplaner för respektive yrkesgrupp (undersköterskor, vårdbiträden,
omsorgsbiträden stödpedagoger, stödassistenter)
Begränsning av kortare rekryteringar
Kvalitetssäkring av schemaläggningen inom verksamheterna
Kvalitetssäkrade arbetsrättsliga processer
Heltid som norm
Bemanningspool

Parallellt med utvecklingsarbetet i bemanningsenheten arbetar förvaltningen vidare utifrån det
material som tagits fram gällande Kompetensförsörjningsplan och samordning av
kompetensutvecklingsplaner och implementerar det successivt i hela förvaltningen. Översyn av
befattningsbeskrivningar pågår och fortsättningen innebär arbete med
kompetensutvecklingsplaner (individuellt och per verksamhet) och kompetensförsörjning (per
enhet och övergripande).
Samverkan
Samverkansarbetet har under året i Samverkansavtalets anda varit i fokus. Förvaltningen har
medvetet arbetat för att lägga samverkansfrågorna närmare medarbetarna genom att förändra
tyngdpunkten i samverkansarbetet från Förvaltningssamverkan (FSG) till
Verksamhetssamverkan (VSG) och i förekommande fall till APT. VSG har också tilldelats
funktionen att vara Skyddskommitté och arbetet med att förtydliga och utveckla skyddsarbetet
har inletts i samverkan mellan parterna. De nya rutinerna gäller från januari 2022.

Under 2021 har ca 20 medarbetare haft fackliga uppdrag inom nämndens uppdragsområden
och ca 21 medarbetare har tjänstgjort som skyddsombud.

Förvaltningen arbetar med framtagande och förtydligande av rutiner när det gäller
finansieringen av arbetstid kopplad till fackliga uppdrag och skyddsarbetet.
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6 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning

6. 1 Driftredovisning

av utfall för 2021.

Tabell årsrapport

Driftredovisning Budgetawikel
(belopp i tkr) Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 se

Intäkter 48 100 49 300 42 500 30 200 12 300

Personalkostnader -234 900 -243 300 -251 300 -247 900 -3 400

Övriga kostnader -184 700 -185 300 -189 000 -179 300 -9 700

Nettokostnader -371 500 -379 300 -397 800 -397 000 -800

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Funktionsstöd -204 000 -196 700 -195 900 -207 000 11 100

Individ- och familjeomsorg -129 900 -144 800 -163 400 -145 900 -17 500

Administration/Central _ _ _ _
förvaltn/Nämnd

37 600 37 800 38 500 44 100 5 600

Nettokostnader -371 500 -379 300 -397 800 -397 000 -800

Analys av driftredovisning

Nämndens årsutfall jämfört med budget och föregående år
Socialnämnden redovisade ett underskott år 2021 om 0,8 mnkr jämfört med budgetramen på
397 mnkr. Föregående års utfall jämfört med budget var ett överskott om 0,6 mnkr. Årets
nettokostnader uppgick till 397,8 mnkr, vilket motsvarade en ökning med 18,5 mnkr eller 4,9
procent jämfört med föregående år.

Påverkan av covid-19-pandemin
Förvaltningen har under året påverkats av rådande omständigheter med anledning av covid-
19, bland annat genom ökad personalfrånvaro, behov av extraordinära åtgärder inom olika
uppdragsområden och inköp av skyddsutrustning. De långsiktiga effekterna för
socialnämndens verksamheter kommer att märkas framöver inom de olika
ärendekategorierna, främst inom individ- och familjeomsorgen.
Socialnämndens merkostnader samt ersättningar i form av statsbidrag med anledning av
covid-19-pandemin blev enligt följande för år 2021:

Typ av kostnad/ersättning mnkr

Personalkostnader, utökning m.a .a covid -19 -5,4

Skyddsutrustning/övriga kostnader -0,9

Ersättning sjuklöner 1,9

Ersättning merkostnad covid -19 fr staten 1,7

Netto, merkostnad covid -19 -2,7

Socialnämnden har under året haft kostnader för stärkt bemanning om 5,4 mnkr med
anledning av covid-19. Extra inköp av skyddsutrustning och övriga kostnader som extra städ
och lagerhållning av skyddsutrustning uppgick till 0,9 mnkr. Socialnämnden erhöll ersättning
för sjuklöner om 1,9 mnkr. Socialnämnden erhöll även 1,7 mnkr i ersättning för merkostnader
kopplat till covid-19 från staten. Totalt redovisade nämnden en nettokostnad om 2,7 mnkr för
kostnader kopplat till covid-19. Den ordinarie verksamheten redovisar således ett överskott
om 1,9 mnkr.
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Jämförelse med budget och föregående år per kostnadsslag
Intäkterna uppgick till 42,5 mnkr för året. Utfall jämfört med budget gav ett överskott på
12,3 mnkr. Överskotten har genererats i flera verksamheter och beror främst på ersättningar
relaterade till covid-19 från staten, men även på att flera olika statsbidrag har nyttjats fullt ut
samt en högre ersättning från Försäkringskassan gällande personlig assistans. Ersättningen
från staten gällande merkostnader för covid-19 och sjuklöneersättning gav nämnden ett
tillskott om 3,6 mnkr. I övrigt består intäkterna främst av ersättningar från Försäkringskassan
gällande personlig assistans (10,8 mnkr), debitering av bostadshyror (7,9 mnkr), ersättning
från migrationsverket (5,1 mnkr), särskild momsersättning (4,1 mnkr), taxor och avgifter (0,3
mnkr), övriga statsbidrag samt övriga intäkter 14,3 mnkr.

Jämfört med föregående år minskade intäkterna med 6,8 mnkr på helår. De minskade
intäkterna beror främst på den lägre ersättningen för sjuklöner och merkostnader kopplat till
covid-19.
Personalkostnaderna uppgick till 251,3 mnkr för perioden (inklusive inhyrd personal), vilket
gav ett underskott mot budget om 3,5 mnkr. Kostnaderna för inhyrd personal uppgick till 1,5
mnkr. Funktionsstöd redovisar ett underskott om 3,9 mnkr jämfört med budget, individ- och
familjeomsorgen överskott om 0,7 mnkr och nämndverksamheten underskott om 0,3 mnkr.

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 8,0 mnkr eller 3,3 procent.
Personalkostnader relaterade till covid-19 uppgick till 5,4 mnkr för året. Således redovisas
personalkostnaderna inom den ordinarie verksamheten till ett överskott om 1,9 mnkr.

Övriga verksamhetskostnader som består av köpta vårdplatser, köpt assistans av extern
utförare, lokalkostnader, kost, städ, leasingbilar, kompetensutveckling, representation,
utbetalt försörjningsstöd, telefon, it, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier uppgick
till 189,0 mnkr för år 2021. Jämfört med budget redovisas ett underskott om 9,7 mnkr för
året, framförallt genererat av högre kostnader för köpt vård och lokalkostnader.

Jämfört med föregående års helårsutfall har kostnaderna ökat med 3,7 mnkr. Köpta
vårdplatser ligger på en högre nivå i år än föregående år. Däremot kostnaderna för köpta
vårdplatser gällande ensamkommande barn, utbetalt försörjningsstöd och personlig assistans
med extern utförare har minskat i jämförelse med tidigare år.

Jämförelse med budget och föregående år per verksamhetsområde
Funktionsstöd
Funktionsstöds verksamheter redovisade ett utfall om 195,9 mnkr vilket motsvarade en
minskning om 0,8 mnkr jämfört med föregående år. Utfallet innebar ett överskott mot budget
om 11,1 mnkr som i huvudsak förklarades av volymminskningar inom personlig assistans samt
statsbidrag och ersättning för merkostnader relaterat till covid-19).
Inom särskilda boenden redovisades ett underskott motsvarande 1,2 mnkr i jämförelse med

'

årets budget. Årets underskott berodde främst på merkostnader relaterade till covid-19 om 2,8
mnkr. Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med 5,2 mnkr.

Kostnaderna inom personlig assistans visade ijämförelse med budget ett överskott om 6,5
mnkr. Minskande volymer inom assistansen, högre ersättning från Försäkringskassan samt
ersättningar relaterade till covid-19 är orsakerna till överskottet. Jämfört med föregående år
minskade kostnaderna med 5,7 mnkr, vilket förklaras av minskade volymer.
Inom daglig verksamhet redovisas ett överskott på 2,5 mnkr för året jämfört med budget.
Överskottet beror på lägre personalkostnader samt ett statsbidrag för habiliteringsersättning.
Vid tidpunkten för beslut om årets budgetplan fanns inget regeringsbeslut om statsbidrag,
varför bidraget inte budgeterades. Jämfört med föregående år är kostnadsnivån i princip
oförändrad.

Korttid/ledsagare/avlösare redovisar ett överskott på 2,6 mnkr för perioden. Som ett led i

smittskyddsbegränsning på grund av covid-19-pandemin har vissa verksamheter delvis
avstannat eller bedrivits i mindre omfattning under en period, vilket har lett till minskade
kostnader. Kostnadsminskningen mellan åren var 1,1 mnkr.

Personliga ombud och myndighetsutövning redovisade ett överskott på 0,7 mnkr. Lägre
personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar inom myndighetsutövning samt
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ökat statsbidrag för personliga ombud förklarar överskottet. Jämfört med föregående år ökade
kostnaderna med 0,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorgen
Helårsutfall jämfört med budget gav ett underskott på 17,5 mnkr. Underskottet beror på högre
kostnader för köpta vårdplatser både inom barn- och familjeenheten samt vuxenenheten (19,4
mnkr).
Kostnaderna inom barn- och familj har i jämförelse med budget ett underskott på 17,7 mnkr
för år 2021. Underskottet beror på ökat antal ärenden som har krävt ökad bemanning samt en
ökning av köpta vårdplatser för barn och ungdomar. Kostnaderna ökade med 12,6 mnkr
jämfört med föregående år och förklaras av ökade personalkostnader samt ökade kostnader
för köpta vårdplatser (10,7 mnkr).
Kostnaderna för verksamheterna inom vuxenenheten och socialpsykiatrin har i jämförelse
med budget tillsammans visat ett nettounderskott på 0,6 mnkr för året. I dessa verksamheter
ingår både kostnader för egen personal samt kostnader för köpta vårdplatser för vuxna.
Underskott finns inom köpta vårdplatser (socialpsykiatri) om 1,7 mnkr, medan socialpsykiatri i

egen regi redovisar överskott jämfört med tilldelad budget. Överskottet har genererats av
vakanta tjänster samt ersättningar för framförallt sjuklöner. Jämfört med föregående år ökade
kostnaderna med 0,2 mnkr.

Kostnaderna inom försörjningsstödsenheten visade ett överskott om 0,9 mnkr jämfört med
budget för året. Avvikelsen jämfört med budget gällande utbetalt försörjningsstöd visade ett
överskott om 1,2 mnkr. Jämfört med föregående år minskade kostnaderna med 0,8 mnkr
(utbetalt försörjningsstöd var 2,1 mnkr lägre än föregående år).
Ledning/administration och nämnd
I begreppet ledning/administration och nämnd ingår verksamhetschefer, samtliga enhetschefer
och administratörer inom funktionsstöd och individ- och familjeomsorg, socialnämnden med
sina utskott och socialnämndens del av den centrala administrativa enheten. Verksamheterna
redovisade ett överskott på 5,6 mnkr. I överskottet ingick en budgetreserv på 4,0 mnkr,
vakanta tjänster och lägre övriga kostnader.

Specifikation av statsbidrag
Statsbidrag
Statsbidrag (mnkr) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Awikelse

Psykisk hälsa 2020 256 418 0 418

Psykisk hälsa 2020 enligt
Västkoms riktlinjer

0 337 0 337

Psykisk hälsa 2021 0 565 0 565

Psykisk hälsa 2021 enligt
kunskapsbaserad

0 157 0 157

Lönebidrag 211 104 211 -107

Personliga ombud 805 805 800 5

Migrationsverket 4 847 1 632 1 236 396

Ersättning kostnader relaterat
covid _19 3 909 3 634 0 3 634

Habiliteringsersättning 1 181 1 116 0 1 116

Kvalitetsutveckling våld i nära
relationer 0 247 0 247

Subventioner
familjehemsplaceringar

0 569 0 569

Summa 11 209 9 584 2 247 7 337

22



Kommentar statsbidrag

Statsbidragen till socialnämndens verksamheter kommer från Migrationsverket, Socialstyrelsen
och länsstyrelsen. Bidragen från Migrationsverket är främst riktade schablonersättningar
rörande ensamkommande barn, men även återsökta kostnader som till exempel
försörjningsstöd och kostnader inom LSS. Övriga bidrag ska återrapporteras och återbetalas till
den del bidragen inte nyttjas. Alla bidrag har inte lagts in i budgeten år 2021 av anledningar
som osäkerhetsfaktorer om bidraget kan nyttjas i enlighet med utställda villkor och i vissa fall
har nämnden inte haft kännedom om bidraget när budgeten fastställdes. I dessa fall har heller
inte motsvarande kostnader lagts in i budget.

Statsbidragen gällande psykisk hälsa samt medel för arbete mot våld i nära relationer kommer
hela socialförvaltningen till nytta. I överenskommelsen gällande psykisk hälsa ingår samverkan
med både interna och externa aktörer. Bidraget gällande psykisk hälsa kan sträcka sig över en
tvåårsperiod, varför bidraget för år 2020 även kan nyttjas under år 2021.

Statsbidraget gällande personligt ombud täcker ca 1,5 tjänster av de två tjänster inom
funktionsstödverksamheten. Bidraget nyttjades fullt ut under året.

Statsbidrag gällande habiliteringsersättning riktar sig till brukare inom daglig verksamhet.
Bidraget syftar till att införa/höja ersättningen i kommunerna alternativt bibehålla befintliga
ersättningsnivåer. Hela bidrag användes under året.

Statsbidrag gällande subventioner av familjehemsplaceringar syftar till att säkerställa att barn
och unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov
UHgodosedda.

Ensamkom_mande barns minskande omfattning ger lägre intäkter från Migrationsverket än
förväntat. Aven schablonersättningen som rör det så kallade "glappstödet" har minskat i

omfattning då invandring till kommunen har minskat på grund av pandemin.
Socialnämnden erhöll ersättningen från staten gällande merkostnader för covid-19 och
sjuklöneersättning om 3,6 mnkr under året.

6.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Budget 2021 Utfall 2021 Budgetawikelse 2021

Investeringsram 1 300 1 154 146

Summa 1 300 1 154 146

Analys

Analys investeringsredovisning
Socialnämndens investeringar består främst av inventarieinköp som soffor, bord, stolar och
dylikt. Inventarierna köps främst in till särskilda boenden och dess gemensamhetsytor, men
även till personalens ytor.
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7 Övrig uppföljning

7. 1 Övrig uppföljning
Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver
detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut. Från och med årsrapporten 2018
ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan
med andra kommuner samt uppföljning/tillsyn av privata utförare.

Internationellt arbete

Socialnämnden har under 2021 inte bedrivit något internationellt arbete, projekt eller
samarbete.

Agenda 2030

I nämndplan 2021-2022 redogörs för hur nämndens mål bidrar till mål och delmål inom
Agenda 2030. Nämndplanen visar på att mycket av det som nämnden gör inom sin
verksamhet har direkta kopplingar till Agenda 2030, enligt tabellen nedan. Uppföljningen
återfinns i sina respektive delar i rapporten.

Nämndens mål Agenda 2030 mål Agenda 2030 delmål Uppföljning

all hjälp utformas efter
individuella behov med
delaktighet från brukare
och anhöriga

mål 10 Minskad ojämlikhet

10:2 att möjliggöra och
verka för att alla
människor blir inkluderade
i det sociala, ekonomiska
och politiska livet

mål 3 God hälsa och
välbefinnande

3:4 främja psykisk hälsa
och välbefinnande

Andel brukare med aktuell
genomförandeplan samt
Brukarundersökningen för
individ- och
familjeomsorg, gällande
inflytande

allt arbete bedrivs med
professionellt
förhållningssätt och god
kvalitet, baseras på
brukares erfarenheter
SAMT yrkesverksammas
praktik och bästa
tillgängliga vetenskapliga
kunskap (EBP)

mål 10 Minskad ojämlikhet

10:2 att möjliggöra och
verka för att alla
människor blir inkluderade
i det sociala, ekonomiska
och politiska livet

mål 10 Minskad ojämlikhet

10:2 att möjliggöra och
verka för att alla
människor blir inkluderade
i det sociala, ekonomiska
och politiska livet

mål 3 God hälsa och
välbefinnande

mål 5 Jämställdhet

Egenkontroll av följsamhet
till Iagkrav,
brukarundersökning daglig
verksamhet (brukaren får
själv bestämma om saker
som är viktiga) samt
användandet av
standardiserad
bedömningsmetod för
våldsutsatta.

insatser ska samordnas i

syfte att enskilda når en
egen försörjning

mål 1 Ingen fattigdom

mål 3 God hälsa och
välbefinnande

3:4 främja psykisk hälsa
och välbefinnande

Vuxna biståndsmottagare
med långvarigt
ekonomiskt bistånd, andel
av befolkningen samt
invånare 0-19 år i

ekonomiskt utsatta
hushåll.

arbetet har en
rehabiliterande och
förebyggande inriktning
SAMT diskriminerande
fördomar och attityder ska
bekämpas och mångfalden
bejakas

mål 3 God hälsa och
välbefinnande

3:4 främja psykisk hälsa
och välbefinnande

Egen undersökning av ej
återaktualiserade ärenden
samt genom öppna
jämförelsers indikator
gällande öppen
verksamhet

Uppföljning av attraktivitetsplanen

Socialnämnden har inte bedrivit något systematiskt arbete utifrån planen. Inom
socialförvaltningen erbjuds en bra offentlig service med hög kvalitet på vård, behandling och
omsorg.
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Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom
idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter.
IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen,
men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller,
vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Planerna att ingå ett IOP-avtal med Elimkyrkans gruppverksamhet för utsatta barn, Tussilago
kunde under året inte fullföljas på grund av förändringar i församlingens verksamhet.
Verksamheten har därför under hösten drivits i egen regi.

Kommunal avtalssamverkan

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att
ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att
utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan
kommun. Socialnämnden har avtal med Borås om social jour för myndighetsutövning utanför
kontorstid och på helger. Ytterligare avtal gäller Barnahus som är en kommungemensam
verksamhet riktad till barn som misstänkts vara utsatta för övergrepp.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare eller fristående huvudmän

Inom socialnämndens ansvarsområde sker köp av externa placeringar via privata utförare.
.. . . O . . . . O . . .. . O

Uppfoljnlng sker pa lndIVldnlva och till VlSS del gallande avtalsniva.

Uppföljning av synpunkter och avvikelser

Barn och familj 9

Funktionsstöd 1 10

Försörjningsstöd 2 7

Socialpsykiatri
Vuxen 2

Övrigt

Kommentar
Under 2021 har 31 synpunkter inkommit och besvarats gällande socialnämndens
verksamheter. Av dessa var 28 klagomål och synpunkter och 3 var beröm. Synpunkterna
fördelar sig över funktionsstöd 11, försörjningsstöd 9, familjeenheten 9 och vuxenenheten 2.

Kvalitetsavvikelser utreds och sammanställs sedan mars 2021 i digitalt verksamhetssystem.
Enhetschef har ansvar att utreda, åtgärda och förebygga de avvikelser som inkommer till
enheten. Sedan mars 2021 har 162 kvalitetsavvikelser och 7 rapporter om missförhållanden
rapporterats i det digitala systemet. 1 av de rapporter som rapporterats som missförhållanden
har bedömts vara en avvikelse och utretts som detta. Samtliga sex rapporterade
missförhållanden eller risker för missförhållanden har utretts och avslutats med bedömning och
beslut. Vidtagna utredningar, planerade och vidtagna åtgärder har varit tillräckliga och
händelserna har inte bedömts vara ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt
missförhållande.

18 personuppgiftsincidenter har rapporterats och utretts inom socialnämndens verksamheter.
8 av dessa berör felaktigt hanterande av personuppgifter i mejlkonversationer och 5 av dessa
berör felaktig eller nekad tillgång till personuppgifter i olika verksamhetssystem. 4 av de
rapporterade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. I samtliga 4 fall
har IMY beslutat att avsluta ärendena.

I Kvalitetsberättelse beskrivs mer om det systematiska kvalitetsarbetet. (se bilaga)
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8 Följetal

8. 1 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Socialnämndens följetal nämndplan

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Antal personer med LSS-
insatser i ordinärt boende 169 171 155 142

Antal personer i LSS-boende 103 105 107 109

Antal personer med personlig
assistans, totalt

105 98 90 80

Antal personer med
boendestödbeslut 97 100 99 105

VEÅma .19 fr" anta' varddygn 2 452 2 105 1 539 1 064
pa institution

Antal hushåll per år som har
försörjningsstöd

572 569 549 499

Antal hushåll som har långvarigt
försörjningsstöd (tio månader 175 173 199 179
eller längre)

Barn och ungdom, totalt antal
vårddygn på boende 7 502 4 915 4 319

Boam
OC“ 9“9d9m' tOta't anta' 13 855 14 457 17 349varddygn i familjehem

Antal personer med LSS-insatser i ordinärt boende
Under de två senaste har personer med beviljad insats enligt LSS minskat. Vi ser att fler
personer som tillhör målgruppen funktionsostöd, beviljas insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL
då ansökningarna gäller stöd som inte ingår i LSS- lagen. Inom funktionsstöd har 99 brukare
erhållit en eller flera insatser enligt SoL. Den vanligaste insatsen är Boendestöd, utöver detta
har brukare bland annat erhållit Kontaktperson, Boende, Sysselsättning och Utbildningsresor.

Antal personer i LSS-boende
Av de brukare som erhåller boende enligt LSS är totalt 10 köpta platser, varav 6 är vuxna
brukare. Socialnämnden har inget eget boende för barn, varför samtliga barn med behov av
boende är köpta. Barn som beviljas boende har oftast behovet utifrån studier på annan ort.
Brukare erbjuds i genomsnitt ett boende efter beslut på halva tiden jämfört med riket och
Sjuhäradsområdet.

Projektering pågår medoTeknik- och Serviceförvaltningen för ett nytt boende, med målet att
i

brukare som idag bor på externt köpta platser i andra kommuner ska kunna flytta hem till
*

Marks kommun och få sina behov tillgodosedda på hemmaplan.

Antal personermed personlig assistans, totalt

Efter de senaste årens minskning av personer med personlig assistans, syns en stabilisering av
beslut från Försäkringskassan medan en minskning av antalet inom kommunen fortsatt under
2021. Under året är (i snitt) 20 beslut tagna av socialnämnden och 60 av Försäkringskassan.
Kommunen är ersättningsskyldig för de 20 första timmarna vid de ärenden som beviljats av
Försäkringskassan.

Antal personer med boendestödbeslut

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning
som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Sedan 2011 är

26



boendestödet den vanligaste insatsen enligt Socialtjänstlagen för personer under 65 år med
funktionsnedsättning. Socialpsykiatrin beviljar ca 60 % av besluten och
funktionsstödverksamheten resterande. Trenden är att fler personer som tillhör LSS ansöker
om boendestöd istället för de insatser som LSS-lagen erbjuder.

Vuxna 19 år-, antal vårddygn på institution

Trenden är nedåtgående gällande antal placerade vårddygn, vilket bedöms vara en effekt av
en utvecklad vård på hemmaplan.

Antal hushåll per år som har försörjningsstöd
Verksamheten noterar en nedåtgående trend i antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd.
Samverkan intern med arbetsmarknadsenheten och eget utvecklingsarbete har bedrivits under
året.

Antal hushåll som har långvarigt försörjningsstöd (tio månader eller längre)
Verksamheten noterar en minskning av hushåll som har långvarigt behov av försörjningsstöd.
Andelen försörjningsstödstagare med behov av långvarigt stöd visar sig vara större än
riksgenomsnittet. Relativt sett uppbär färre invånare i kommunen försörjningsstöd under
längre period än genomsnittet i riket.

Barn och ungdom, totalt antal vårddygn på boende

Verksamheten noterar under året ett minskat behov av denna vårdform. Troligtvis relaterat till
en kombination av externa och interna orsaker. Om antalet barn och unga med dessa behov
minskar i antal så innebär det också färre antal placeringar. Familjeenheten har dessutom
under året ägnat frågan stor uppmärksamhet genom att systematiskt analysera behoven ner
på individnivå och därefter vidtagit åtgärder. Åtgärderna står att finna i hela
handläggningskedjan, utredning, bedömning och val av insats. De insatser som matchas mot
behoven kan utöver rena institutionsplaceringar vara av "hemmalösningskaraktär", familjehem
etc.

Barn och ungdom, totalt antal vårddygn i familjehem
Verksamheten noterar under året ett ökat behov av familjehemsplaceringar. Även här ligger
förklaringen i en kombination av externa och interna faktorer. Frågan om att finna familjehem i

egen regi har ägnats uppmärksamhet och enheten bedriver utvecklingsarbete genom att aktivt
sprida information till allmänheten och omhänderta intresset från presumtiva familjehem.
Enheten har kontrakterat ett jourfosterhem i egen regi som ger kvalitativa vinster men också
ökad kostnadskontroll. Mot bakgrund av att samma utveckling noterats i övriga
sjuhäradskommuner har ett forskningsarbete initierats under året inom ramen för FoU
Sjuhärad som väntas ge svar på frågor o'ch vägledning i det fortsatta utvecklingsarbetet.
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8.2 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Följetalen nedan avser utfall per den 31 oktober.

barnutredningar (%)

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Antal tillsvidareanställda 397 423 433 425

Antal tidsbegränsade anställda 41 53 61 67H
Handläggare med socionomutbildning
och minst ett ars erfarenhet av 75% 77%

Handläggare med socionomutbildning och minst ett års erfarenhet av barnutredningar (%)
Tre handläggare av 13 har mindre än ett års erfarenhet. En av handläggarna är utbildad
socialpedagog 3,5 år med utbildning inom socialrätt från arbetsgivare och når kriteriet:
utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Personal- Sjukfrånvaro
Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober.

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 6,1 6 8,6 8,2
Andel Iångtidssjukfrånvaro i procent av
den totala sjukfrånvaron (%) 41'5 42'6 34'8 36'4

Frisktal (max fem sjukdagar per individ
och år) (%) 61 66 50 45

Personal- Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober.

Följetal Utfall 2018' Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Timtid i timmar 86 390 97 208 77 113 86 713

Fyllnadstid i timmar 3 503 5 221 5 041 5 071

Övertid i timmar 7 470 8 951 6 843 8 666
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