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1 Sammanfattning 

Socialnämndens verksamheter visar ett överskott om 7,3 mnkr för perioden januari till 

augusti. Orsaken till överskottet är bland annat ej budgeterade intäkter så som ersättning för 

sjuklönekostnader genom staten, cirka sex veckor stängning av daglig verksamhet på grund 

av pandemin samt färre ärenden inom personlig assistans. Helårsprognosen för socialnämnden 

beräknas till 3,6 mnkr. Ökade kostnader för köpta vårdplatser och resekostnader inom 

korttidsvistelsen är faktorer som leder till högre kostnader under resterande del av året. Det 

finns dock en osäkerhet kring omvärldsfaktorer så som inflation som kan påverka nämndens 

resultat framöver. 

Socialnämnden arbetar aktivt för att uppnå kommungemensamma mål med fokus främst på 

målet "bästa barnkommun" samt uppsatta nämndmål. I många avseende når socialnämndens 

verksamheter upp till uppsatta mål. 

Arbetet kring invånarnas psykiska hälsa har präglat detta delår. Man har gjort flera olika 

insatser på individ, grupp och strukturell nivå. Till exempel har riktade insatser gjorts för att 

öka kompetensen bland medarbetarna samt utökat samarbetet med externa aktörer. 

Arbete med långsiktig kompetensförsörjning har vidareutvecklats. För att möta 

rekryteringsutmaningen har ett systematiskt arbete påbörjats inom hela socialförvaltningen, 

bland annat med målet att minska antalet timvikarier till förmån för tillsvidareanställningar på 

heltid. 

Medarbetare inom nämndens verksamheter har fått ta del av utbildningar av varierande 

karaktär, både internt och externt. Inom individ- och familjeomsorgen har bland annat riktade 

utbildningsinsatser erbjudits genom SKR:s "Yrkesresan". För att fortsatt vara en attraktiv 

arbetsgivare arbetar nämnden aktivt med att finna individuella lösningar för att höja 

medarbetarnas kompetens. 

Pandemin påverkade funktionsstöds verksamheter på många nivåer, bland annat genom hög 

personalfrånvaro, det krävdes alternativa lösningar för att tillgodose brukarnas behov som till 

godosågs bland annat genom digitala aktiviteter. En uppskattad aktivitet bland brukarna inom 

funktionsstöd var Valmässan. Under mässan fick brukarna möjlighet att prata med 

kommunpolitiker och testa på hur röstning går till. 

Under perioden har pågått ett kontinuerligt arbete med uppdatering och anpassning av 

aktuella riktlinjer och rutiner inom nämndens verksamheter, med fokus på kvalitetssäkring av 

den vård och omsorg som bedrivs. 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Individ- och familjeomsorg. 

Verksamhetens insatser stödjer och påverkar i hög grad målsättningen "Bästa barnkommun". 

Ungdomar som rör sig i riskmiljöer möter med stor sannolikhet fältsekreterarna som nu börjar 

att bli etablerade. Andelen barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd är 

relativt få jämfört med riket. Det vräkningsförebyggande arbetet har hittills under året bidragit 

till att det inte finns några barn berörda av vräkningar. 

En hög inflation utsätter kommunens invånare för stora ekonomiska påfrestningar, redan 

marginaliserade grupper får svårigheter att klara sin ekonomi. Försörjningsstödsenheten 

förbereder sig på att ta emot och handlägga fler ansökningar rörande ekonomiskt bistånd. 

Under sommaren har Vuxenenheten tagit emot och hanterat ett ökat antal orosanmälningar 

och ansökningar rörande vuxna med beroendeproblematik. Problematiken har varit av en 

sådan art att den inte kunnat omhändertas och tillgodoses med hemmaplanslösningar. Oftast 

handlar det om samsjuklighetsproblematik, dvs samtidig svår psykisk ohälsa och 

beroendesjukdom. Vårdbehoven i dessa komplexa ärenden tillgodoses genom samverkan med 

andra vårdgivare och inte sällan tvingas enheten att köpa vård på institution. 

Verksamheten lägger ett stort fokus på att stödja invånarnas psykiska hälsa. På individnivå 

kommer detta till uttryck i SIP-arbetet, på gruppnivå genom edukativa insatser riktade till 

medarbetare, brukare och vårdgivare. På strukturell nivå genom, arbetet i arbetsgruppen för 

psykisk hälsa som består av representanter för brukarorganisationerna, civilsamhället och 

berörda vårdgivare. Verksamheten är också representerad i olika regionala styr- och 

arbetsgrupper, t ex suicidpreventivt arbete. 

Funktionsstöd 

Verksamheten har fortsatt påverkats i stor utsträckning av pandemin, bland annat på grund av 

hög personalfrånvaro. I mitten av juni ökade smittspridningen på nytt och personalfrånvaron 

ökade samtidigt som semesterperioden började. 

Med anledning av pandemin var daglig verksamhet stängd från början av januari till mitten av 

februari, detta medförde att en del brukare erbjöds individuella lösningar under denna period. 

Verksamheten har erbjudit ett flertal aktiviteter digitalt, i stället för fysiska träffar bland annat. 

musikstund, talang, bingo och gympa som varit mycket uppskattade. Två exempel på fysiska 

aktiviteter för målgruppen är; Valmässan- brukare fick träffa och prata med kommunpolitiker i 

Kinnaströms lokaler och testa hur röstningen går till, med målet att öka målgruppens 

delaktighet i samhället. Mitt val- en studiecirkel som stöttar brukare i att förstå demokratiska 

systemet i samhället. 

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och övriga 48 kommuner i länet är Mark delaktig i 

arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som handlar om informationsöverföring 

mellan olika vårdgivare och huvudmän. Enligt den första tidsplanen för FVM-programmet 

skulle införandet startats i mars 2022. Arbetet med att designa lösningen har försenats och 

samtal har pågått mellan avtalsparterna för att utröna om tid, kostnad och kvalitet kan uppnås 

på ett relevant sätt för parterna och därmed invånarna. 
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3 Verksamhet 

3.1 Uppföljning av grunduppdrag 

 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Stöd till personer med funktionsnedsättning  X    

Individ- och familjeomsorg  X    

Nämndens bedömning 

Funktionsstöd 

Verksamheten arbetar aktivt med att följa upp uppsatta mål och följetal samt egenkontroller. 

Ett arbete som görs löpande. Majoriteten av uppföljningarna som utförs baseras på 

verksamhetens grunduppdrag samt efterlevnad av lagar och föreskrifter. Utfallet påtalar att 

verksamheten fortsatt har god kvalitet. Utifrån utfallen och arbetet som gör på respektive 

enhet bedöms verksamheten i hög grad nå upp till grunduppdraget. Precis som för individ-och 

familjeomsorgen återstår det utvecklings- och kvalitetsarbeten för att kunna bedöma 

grunduppdragen som helt uppfyllda. 

Tid från ansökan till beslut bostadsanpassningsbidrag – I genomsnitt får alla som ansöker ett 

beslut inom 3 månader. Det som främst påverkar handläggningstiden är att få fram 

kostnadsförslag och även ägarmedgivanden i de fall den sökande bor i en hyres- eller 

bostadsrätt. 

Individ- och familjeomsorg 

Verksamheten når överlag goda resultat, dock återstår en del utveckling- och kvalitetsarbeten 

för att kunna rapportera att verksamheten helt når upp till måluppfyllelsen. Bedömningen görs 

utifrån verksamhetens mål och följetal. Dessa framtagna mål och följetal ger en återspegling 

av arbetet som utförs på respektive enhet.  Till exempel fortsätter arbetet tillsammans med 

övriga berörda förvaltningar och verksamheter utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder 

inom området "bästa barnkommun".  Det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats 

tillsammans med det allmännyttiga bostadsbolaget. Under året prognosticeras det att inga 

barn kommer bli vräkta. 

  

3.2 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 
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4 Måluppföljning 

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som 

utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en 

bra start i livet för att utveckla sin potential 

Kommungemensamma mål: Bästa barnkommun 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Handläggningstider vid familjeenheten 119 118 106   

Handläggningstider vid familjeenheten 

Nämndens bedömning är att målet i hög grad förväntas uppfyllas under året. Bedömningen 

grundar sig på följande: En utredning gällande barn och unga ska enligt Socialtjänstlagen vara 

genomförd inom fyra månader.  

Nämndens mål: Inga vräkta barn 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar 

sig på följande: 

 

Förvaltningen agerar på tidiga signaler, genom intern samverkan och utförlig 

orsakskartläggning. Ett boendesocialt team har etablerats på förvaltningen med gott resultat. 

 

Målet har koppling till Agenda 2030: mål 1 ingen fattigdom, mål 3 god hälsa och välbefinnande 

samt mål 11 hållbara städer och samhällen. 

Målet har även koppling till Barnkonventionen: artiklar 2, 3, 12 samt 27 som gäller ingen 

diskriminering, barnets bästa, barnets rätt att komma till tals samt levnadsstandard. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Antal berörda barn vid vräkningar 3 1 0 =0  

Antal berörda barn vid vräkningar 

Nämnden bedömer att målet kommer nås under året bland annat genom framgångsrik 

samverkan inom verksamheten. 

Nämndens mål: Antal hushåll med barn i behov av försörjningsstöd ska minska 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig 

på följande: 

 

Förvaltningen har under halvåret haft fokus på hushåll med barn som har behov av 

ekonomiskt bistånd. I kommunen finns det färre hushåll med barn som erhåller 

försörjningsstöd jämförbart med riket och pendlingskommun. Ytterligare aspekt att beakta 

framöver är totalt antal barn som finns i hushåll med behov av försörjningsstöd. 
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Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 1 Ingen fattigdom, mål 3 God hälsa och 

välbefinnande samt mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Målet har även koppling till Barnkonventionen: artiklar 2, 3, 12 samt 27 som gäller ingen 

diskriminering, barnets bästa, barnets rätt att komma till tals samt levnadsstandard. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Antal ärenden involverande barn som är 
beroende av försörjningsstöd 

144 112 110 ≤130  

Utfallet för 2021 har justerats, Socialstyrelsen tillhandahåller utfallet ett halvår efter årsskiftet. 

Antal ärenden involverande barn som är beroende av försörjningsstöd 

Nämnden arbetar för att nå målet men prognos för hela året är svårt att göra, detta på grund 

av de inflationsvarningar samt kostnadsökningar för el, drivmedel och mat som påverkat 

samhället de senaste månaderna. Tendensen för högre kostnader för hushåll ser ut att hålla i 

sig under hösten vilket kan leda till ökat behov av försörjningsstöd, inklusive  hushåll där barn 

ingår. 

 

Nämndens mål: Barnärenden där samarbetet mellan huvudmän och berörda aktörer ska säkerställas 

så att barnets behov av hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola tillgodoses. 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig 

på följande: 

 

Individ- och familjeomsorg  

Samarbetet mellan myndigheterna säkerställs på organisatorisk nivå genom 

samverkansmöten, t ex SSPF och Närvårdssamverkans arbetsgrupp som består av 

representanter från socialtjänst, skola och sjuk- och hälsovården. På individnivå upprättas SIP 

(samordnad individuell plan)när någon part identifierar behov av gemensamma stöd och 

vårdinsatser. Fokus har varit på arbete med en nystartad myndighetsgrupp, problematisk 

skolfrånvaro samt  en delregional arbetsgrupp för att säkerhetsställa att placerade barn får 

tillgång till hälsoundersökningar. 

 

Funktionsstöd 

Verksamheten arbetar med att säkerställa att SIP genomförs när behov finns och godkänns av 

brukaren. Klargöra definitionen av SIP och andra mötesformer för att säkerställa att både barn 

och vuxna inom Funktionsstöd får sina behov tillgodosedda genom samverkan. 

 

Nämndens mål: Möta varje barns behov i utformningen av korttidsvistelse inom den egna 

verksamheten 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på följande: 

 

Vid handläggning av ärenden gällande kosttidsvistelse läggs fokus på att beakta både 

brukarens och vårdnadshavare/företrädares behovsbeskrivning för att bedöma behov och form 

av stödet. För att i högre grad tillgodose önskade behovet pågår en planering för byte av 

lokaler för korttidsvistelse. 

 

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 1 Ingen fattigdom, mål 3 God hälsa och 

välbefinnande samt mål 11 Hållbara städer och samhällen. 

Målet har även koppling till Barnkonventionen: artiklar 2, 3, 12 samt 24 som gäller ingen 

diskriminering, barnets bästa, barnets rätt att komma till tals samt rätten till särskild 

omvårdnad. 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Andel barn vars korttidsvistelse är utformad 
efter behov 

 72 80 ≥ 75  

Andel barn vars korttidsvistelse är utformad efter behov 

I hög grad tillgodoses de önskade behoven av korttidsvistelse, dock kan det vara svårt att 

tillgodose önskemålet helgvistelse fullt ut. Detta med anledning av begränsning av antal 

platser på korttidsvistelsen.   

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få 

bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv 

Nämndens mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på följande: 

 

Individ- och familjeomsorg: 

En grundförutsättning för att arbetet kan bedrivas med professionellt förhållningssätt och god 

kvalitet är att de medarbetare som rekryteras till verksamhet uppfyller de formella krav som 

ställs på respektive tjänst. Vid rekrytering säkras därför grundkompetensen och alla 

medarbetare upprättar i samband med mål- och utvecklingssamtal tillsammans med sin chef 

en kompetensutvecklingsplan. 1:a linjens chefer är också uppmärksamma på medarbetarnas 

reella kompetenser och den "tysta kunskap" som efterhand har förutsättningar att utvecklas 

hos varje medarbetare. 

 

Funktionsstöd 

Verksamheten arbetar med att säkerställa brukarnas rätt till kommunikation bland annat 

genom att behovet av kommunikationsmetod ska dokumenteras i varje enskild 

genomförandeplan. Personalen har genomgått utbildningar inom Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation, AKK, för att professionellt möta varje enskild brukares behov. 

För att erbjuda brukarna en god kvalité har det anordnats ett flertal aktiviteter, bland annat 

utflyttad verksamhet, lägeraktivitet, grillkvällar, motionslopp med mera. 

 

Målet har koppling till Agenda 2030: Delmål 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 samt mål 5 Jämställdhet. 

 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Andel anmälningar till familjeenheten där 
förhandsbedömningar görs inom 14 dagar 

85 92 93 = 100%  

Andel anmälningar till vuxenenheten där 
förhandsbedömning görs inom 14 dagar 

96 96 85 ≥90%  

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

40 44 47 ≤45  

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. 
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Andel anmälningar till vuxenenheten där förhandsbedömning görs inom 14 dagar 

Det finns inget lagkrav på att förhandsbedömningar ska genomföras inom 14 dagar vad gäller 

anmälningar vuxna, nämndens har satt målet vid 90 %. Det kan komma in flera anmälningar 

på samma person, om personen har en pågående utredning kopplas de nya anmälningarna till 

utredningen. 

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

Målet nås inte fullt ut med anledning av personalomsättning där enheten inte varit 

fullbemannad under våren samt att den nya arbetsmetoden Individens Behov i Centrum, IBIC, 

har krävt ett omfattande implementeringsarbete. 

Nämndens mål: Verksamheten ska baseras på bästa tillgängliga kunskap, personens erfarenhet och 

önskemål, personens situation och professionell expertis 

Nämndens bedömning är att målet i hög grad förväntas uppfyllas under året. Bedömningen 

grundar sig på följande: 

 

Individ- och familjeomsorg 

Genom ett flertal evidensbaserade metoder ger förvaltningen stöd till individer som berörs av 

våld i nära relation. Sara och FREDA är exempel på metoder som både bedömer risker stödjer 

utsatta individer. 

I sin plan för året har verksamheten också slagit fast att den ska introducera Individbaserad 

systematisk uppföljning som är en kunskapsbaserad metod för uppföljning på individnivå. Den 

information som samlas används aggregerat för att ge kunskap om och underlag för utveckling 

av verksamheten. 

 

Funktionsstöd 

Verksamheten deltar i den nationella brukarundersökningen via Sveriges kommuner och 

regioner, SKR. För undersökningen som sker under hösten 2022 arbetar verksamheten med 

att öka svarsfrekvensen och arbeta med resultatet både på verksamhets- och brukarnivå. 

Under åren som gått har intresset hos brukarna att få delta i arbetet som sker med analyser 

och förbättringsarbete ökat. 

Arbetet med IBIC ökar fokuset på de individuella behoven, både i utredningsarbetet och i 

utförandet av det stöd brukarna får. 

 

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 1 Ingen fattigdom. Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

med delmål 3.4 främja psykisk hälsa och välbefinnande, 3.5 förebygg och behandla 

drogmissbruk. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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

73 73 73 ≥78%  

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

1 1 1 1  

Brukarbedömning daglig verksamhet – brukaren får själv bestämma om saker som är viktiga, 

andel% 

Brukarundersökningen genomförs vartannat år, kommande ske hösten 2022. Prognosen för 

2022 är resultatet från undersökningen 2020. 

Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka 

våldsutsatthet hos enskilda vuxna missbruk (Ja=1, Nej=0) 

Socialsekreterarna inom IFOs myndighetsutövning har utbildning i FREDA och metoden 

används systematiskt. FREDA kortfrågor ska bland annat användas vid uppföljning av 
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genomförandeplan minst 1 gång per år inom boendestödet och boende SoL.  

Nämndens mål: Insatser ska samordnas i syfte att enskilda når en egen försörjning 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på följande: 

 

Marks kommun har lägre andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd. Ett förbyggande arbete som påbörjats är att alla ungdomar som fyller 18 

år erhållet ett vykort från Budget- och skuldrådgivningen med information kring 

privatekonomi. 

 

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd kan komma att påverkas under hösten beroende på 

samhällets utveckling utifrån inflation och lågkonjunktur. 

 

Samordning och internt arbete har medfört att allt färre biståndsmottagare återkommer inom 

ett år. Marks siffror under 2019 var 30 % som återkom inom ett år, Under 2021 minskade det 

till 18 %. Siffrorna för riket under 2019 och 2021 var 21%. Pendlingskommunernas siffror var  

21% för 2019 och 23% för 2021. 

 

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 1 Ingen fattigdom. Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

med delmål 3.4 främja psykisk hälsa och välbefinnande, 3.5 förebygg och behandla 

drogmissbruk. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av 
befolkningen 

0,9 0,8 0,8 ≤0,8%  

Upprättat genomförandeplan med den 
enskilde inom tre månader inom ekonomiskt 
bistånd (Ja, för alla=2, Ja, men inte för 

alla=1, Nej=0) 

1 1 1 =2  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 

Svårigheter att göra en prognos då statistiken inte redovisas innan nästkommande år. 

Nämnden bedömer att samverkan med arbetsmarknadsenheten medför att antalet brukare 

med långvarigt bistånd minskar. I jämförelse med hela riket ligger vi betydligt under. Vi har få 

som erhåller försörjningsstöd av befolkningen. 

 

Upprättat genomförandeplan med den enskilde inom tre månader inom ekonomiskt bistånd 

(Ja, för alla=2, Ja, men inte för alla=1, Nej=0) 

Målet är att alla ska få en genomförandeplan när de blir aktuella för ekonomiskt bistånd. Ett 

hinder för detta är svårigheter med rätt inkomna handlingar av annan extern aktörer. 

Nämndens mål: All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under året. Bedömningen 

grundar sig på följande: 

 

Individ- och familjeomsorgen 

IFO - Verksamheten (ur planen) Samtliga med en insats ska ha en aktuell genomförandeplan. 

I samband med arbetet att implementera ny modul för utförare i verksamhetssystemet kan vi 

öka på kompetensen och arbetet med genomförandeplaner. 

 

Funktionsstöd 

Verksamheten arbetar med att öka delaktigheten från brukarna i arbetet med 

genomförandeplanen och därmed säkerställa den enskildes inflytande över den egna insatsen. 

Verksamheten arbetar utifrån det individuella behovet genom att förklara och följa upp 
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genomförandeplanen med den enskilde och upprätthålla dokumentationsskyldigheten. 

 

Målet har koppling till Agenda 2030: mål 10 Minskad ojämlikhet med delmålet (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 med delmålet (3:4) främja psykisk hälsa och 

välbefinnande. 

 

 

 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Andel brukare med boendebeslut inom 
funktionsstöd med aktuell genomförandeplan 

98 89 83 ≥95%  

Andel klienter inom familjeenhet och 
vuxenenhet med aktuell genomförandeplan 

88 70 80 ≥80%  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt - inflytande andel % 

94 88 88 ≥90%  

Andel brukare med boendebeslut inom funktionsstöd med aktuell genomförandeplan 

Verksamheten har något fler brukare med aktuell genomförandeplan i jämförelse med riket. 

Vi har identifierat ett systemfel/handhavandeproblem med genomförandeplansarbetet och IBIC 

i det nya verksamhetssystemet. En projektgrupp och arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att 

säkerställa hela processflödet gällande bland annat genomförandeplanerna. 

Andel klienter inom familjeenhet och vuxenenhet med aktuell genomförandeplan 

Svårt att prognosera, under året pågår implementering av ny verksamhetsmodul för utförare 

inom IFO, vilket leder till att statistikutdrag av genomförandeplaner försvåras.  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande andel % 

Den nationella brukarundersökningen om brukarupplevd kvalitet genomförs vartannat år, 

senast hösten 2021. Enkäten besvaras inom försörjningsstöd, vuxenenheten samt 

familjeenheten, vårdnadshavare och barn från 13 år och uppåt. Medborgare som har kontakt 

med individ- och familjeomsorgen i Marks kommun uppger att i högre grad ha inflytande över 

det stöd man erhåller (88) jämfört med alla kommuner (85) och liknande kommuner (83). 

Dock så har upplevelsen av inflytande minskat i kommunen sedan förra undersökningen, 

resultaten av brukarundersökningen analyseras och arbetas vidare med. Nästa 

brukarundersökning för IFO genomförs hösten 2023. 

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Personalomsättning (%) 13 12 19 13  

Personalomsättning chefer (%) 11 6 29 13  

Personalomsättning (%) 

Statistiken gäller perioden juli 2021 till och med juni 2022. Under andra halvåret 2021 fanns 

en hög omsättning på grund av avslutning av cirka 20 extra anställning på grund av pandemin 

med benämningen "covid-anställningar". Avvikelsen mot uppsatt mål om 13% beror delvis på 

detta. Den genomsnittliga personalomsättningen i hela kommunen motsvarade 14,2% under 

perioden. 
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Personalomsättning chefer (%) 

Statistiken gäller perioden juli 2021 till och med juni 2022. Förvaltningens egen beräkning av 

omsättningen bland chefer inom nämndens verksamheter är 24%. Statistiken enligt 

personalenheten är 29 % för samma period. Den genomsnittliga personalomsättningen bland 

chefer i hela kommunen motsvarade 14,5% under perioden. 
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5 Uppföljning av Klimatlöften 2022 

Klimatlöften 

Marks kommun är med i kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om som drivs av 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Av 20 klimatlöften har Marks 

kommun i Budget 2023-2026 klargjort att kommunkoncernen under 2022 ska uppnå följande 

åtta löften. 

 

Klimatlöfte Uppföljning 

10. Vi använder cirkulära 
möbler, Alla nämnder och bolag 

Verksamheten överväger alltid att återanvända möbler framför inköp när behov 
uppstår. Ambitionen är alltid i första hand återanvända befintliga möbler. 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig 
verksamhet och har mål, TSN. 
Och SN, ÄN och BUN 

I enlighet med måltidsprogrammet har kommunen målsättningen att halvera 
matsvinnet till år 2030. Matsvinn mäts inom kostverksamhetens kök och följs 
upp i tre fraktioner; kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Snittvärdet är 
43 gram per portion och målet kommer sannolikt uppfyllas för helåret 2022. 

13. Vi minskar klimatavtrycket 
från offentliga från offentliga 
måltider och har mål (något 
omformulerad?) TSN. Och SN, 
ÄN och BUN. 

I enlighet med klimatlöftet följer kostverksamheten upp samtliga livsmedelsinköp 
månadsvis genom nyckeltalet om max 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 
Uppföljningen redovisar snittvärde 1,6 kg CO2e/kg (aug 2022) för hela 
kommunen. Målet är därmed uppfyllt. 
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6 Uppföljning av internkontroll 

6.1 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. 

Socialnämnden har under årets interkontrollplan fem kontrollmoment att följa upp. 

Internkontrollplanen beslutades i samband med årets nämndplan. Delprocesserna berör 

samverkansfrågor, internprocesser, styrdokument och rutiner. Interkontrollplanen berör även 

handläggensfrågor vars fokuspunkt handlar om dokumentation. Vidare avser Socialnämnden 

följa upp dokumentation av personalärenden. 

Samtliga uppföljningar förväntas vara avklarade under 2022. Internkontrollarbetet har 

påbörjats och många av momenten sker löpande eller planeras att utföras till hösten.. 

Samtliga utfall redovisas i årsrapporten. 
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7 Personal 

Kompetensförsörjning 

  

Arbetet med hållbar och långsiktig kompetensförsörjning startade som ett prioriterat projekt 

under 2020 i förvaltningen då ett förslag till struktur för arbete med 

kompetensförsörjningsplaner togs fram. Utifrån det arbetet har ett antal insatser planerats och 

genomförts, bland annat: 

Bemanningsenheten utvecklats till en kompetens- och resursenhet, med nytt uppdrag och nya 

resurser. Kompetens- och resursenheten har huvudfokus på utförarverksamheter som 

arbetardygnet runt. Genom analys av befintliga arbetssätt och översyn av rutiner har planering 

för det fortsatta arbetet genomförts. 

Samhällets utmaningar avseende tillgång till personal innebär förändrade arbetssätt för att öka 

antal tillsvidare heltidsanställda och minska antalet timvikarier. Fler heltidsanställda medför en 

överkapacitet som ska omsättas genom rörlig placering, vilket innebär att medarbetare har 

flera arbetsplatser. Månadsanställningar har erbjudits till semestervikarier. 

Förvaltningens befattningsbeskrivningar har setts över. Arbetet ligger som en grund för 

inventering, rekrytering, kompetensförsörjning, introduktion, uppföljning och utveckling. En 

kompetensutvecklingsinsats i form av fem workshops har tagits fram för samtliga chefer inom 

socialförvaltningen och genomförs under hösten 2022. 

Individ- och familjeomsorg 

Verksamheten noterar att det är något lättare att rekrytera socionomer men att behovet av 

spetskompetens till vissa områden fortfarande är större än tillgången. Detta kompenseras i 

viss mån med riktade utbildningsinsatser och stöd från 1:e socialsekreterare. Exempel på 

riktade utbildningsinsatser är "Yrkesresan" som erbjuder introduktion och kompetensutveckling 

i SKRs regi. I syfte att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare och samtidigt bidra till 

kompetenshöjning beviljas i viss mån ersättning för studier på arbetstid. 

Funktionsstöd 

Under våren har tre nya enhetschefer rekryterats. Vissa ändringar inom enhetschefernas 

ansvarsområden har genomförts utifrån deras särskilda kompetensområden.  Några av 

enhetscheferna har bytt område helt och ett par har fått viss förändring i sitt ansvarsområde. 

Två av enhetscheferna har fått en utvecklingsdel i sin respektive befattning. En av dem ska i 

första hand arbeta med verksamhetsutveckling riktat mot daglig verksamhet och den andra 

ska inrikta utvecklingsarbetet mot gruppboende och serviceboende. 

Verksamheten har utbildat egna handledare inom lågaffektivt bemötande för att stärka 

medarbetarnas kunskap att möta brukarna utifrån individuella behov. Handledarna erbjuder 

utbildningstillfällen för all personal och besöker arbetsplatser som har akuta problem med hot 

och våld situationer. 
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8 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

8.1 Driftredovisning 

Tabell periodrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) 

Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budgetavvik
else 

Intäkter 42 500 27 900 26 800 37 200 31 200 6 000 

Personalkostnader -251 300 -167 800 -171 400 -260 400 -265 000 4 600 

Övriga kostnader -189 000 -125 500 -123 700 -189 700 -182 700 -7 000 

Nettokostnader -397 800 -265 400 -268 300 -412 900 -416 500 3 600 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

Funktionsstöd -195 900 -129 900 -132 100 -204 700 -209 200 4 500 

Individ- och 
familjeomsorg 

-163 400 -110 300 -108 800 -166 100 -163 200 -2 900 

Administration/Central 
förvaltn/Nämnd 

-38 500 -25 200 -27 400 -42 100 -44 100 2 000 

Nettokostnader 
huvudverksamheter 

-397 800 -265 400 -268 300 -412 900 -416 500 3 600 

       

Analys av driftredovisning 

Utfall jämfört med budget för perioden och föregående år 

Socialnämnden redovisar ett överskott om 7,3 mnkr för perioden januari till och med augusti i 

jämförelse med budget. Periodens överskott består av: 2,7 mnkr utvecklingsreserv, 1,5 mnkr 

för sjuklöneersättningar på grund av Covid-19, 1,9 mnkr ersättning för tidigare individärenden 

från Migrationsverket samt 1,2 mnkr härleds till daglig verksamhet. 

Nettokostnaderna för perioden jämfört med föregående år är 2,9 mnkr högre. Ökningen beror 

på högre kostnader för särskilt boende och daglig verksamhet om 2,2 mnkr. Individ och 

familjeomsorg visar lägre kostnader om 1,4 mnkr i jämförelse med föregående år, vilket beror 

på lägre kostnader inom utbetalt försörjningsstöd samt familjehemsplaceringar barn/unga. 

Ledning, administration och nämnd redovisar 2,2 mnkr i ökade kostnader jämfört med 

föregående år. 

Socialnämndens Helårsprognos 

Helårsprognosen för socialnämnden beräknas uppnå ett överskott om 3,6 mnkr.  Prognosen 

består av följande: 

• Individ-och familjeomsorg förväntas ha ett underskott motsvarande 2,9 mnkr. 

• Funktionsstöd förväntas ha ett överskott om 4,5 mnkr. 

• Administration, central förvaltning och nämnd förväntas ha ett överskott om 2,0 mnkr. 

  

Jämförelse mot budget och kostnadsslag 

Intäkterna för perioden till och med augusti uppgick till 26,8 mkr, vilket motsvarar ett 

överskott på 6 mnkr i jämförelse med budget. De budgeterade intäkterna för perioden ligger i 

samma nivå som utfall men på grund av tidigare fodringar gällande ersättning för tidigare 

individärenden från Migrationsverket med 2 mnkr samt sjuklöneersättningar gällande Covid-19 

med 1,6 samt bostadsanpassningsmedel från äldreomsorg som inte var budgeterad. 

Intäkterna för perioden är 1,1 mnkr lägre i jämförelse med samma period föregående år. 
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Personalkostnaderna är 171,4 mnkr för perioden (inklusive inhyrd personal inom IFO om 1 

mnkr), vilket motsvarar ett överskott mot budget om 5,0 mnkr. 

• Funktionsstöd har ett överskott för perioden mot budget om 3,3. 

• Individ- och familjeomsorg har ett överskott för perioden mot budget om 1,4 mnkr.  

• Administration, central förvaltning och nämnd har ett överskott om 0,3 mnkr. 

I jämförelse med föregående år har personalkostnaderna ökat med 1,7 mnkr. 

Övriga kostnader uppgår till 123,6 mnkr till och med augusti, vilket är ett underskott om 3,8 

mnkr i jämförelse med budget samma period. Underskottet beror på högre kostnader för köpta 

vårdplatser inom hela nämndens verksamheter. 

Jämförelse med budget och föregående år per verksamhetsområde 

Funktionsstöd 

Funktionsstöd verksamheter visar ett utfall om 132,1 mnkr för perioden, vilket motsvarar ett 

överskott mot budget om 5,4 mnkr. Utfallet i jämförelse med 2021 visar en ökning om 2,2 

mnkr. 

• Särskilt boende visar ett överskott om 1,7 mkr som beror främst på 

sjuklöneersättningar om 1,3 mkr samt ersättning från Migrationsverket om 2 mnkr 

däremot ökade kostnader för köp av boendeplatser 1,6mnkr.  

• Personlig assistans visar ett överskott om 0,3 mnkr för perioden på grund av färre 

antal brukare. Överskottet består av 1, 3 mnkr lägre debitering från Försäkringskassan 

samt 0,4 mnkr lägre debitering från externa utförare. 

• Daglig verksamhet och korttidsvistelse redovisar ett överskott om 3,0 mnkr 

jämfört med budget för perioden. Överskottet beror främst på: Minskade 

personalkostnader inom daglig verksamhet då verksamheten var stängd i ca två 

månader samt en extra intäkt på grund av försäljning av akut korttidsvistelse till IFO.   

Helårsprognos Funktionsstöd 

Helårsprognosen inom funktionsstöd beräknas uppgå till ett överskott om 4,5 mnkr. 

Överskottet beräknas utifrån följande: 

• Särskilt boende förväntas uppnå en budget i balans. 

• Personlig assistans prognosticeras till ett överskott om 1,9 mnkr. 

• Dagligverksamhet och korttidsvistelse prognosticeras till ett överskott om 2,6 mnkr. 

Individ- och familjeomsorg 

Perioden utfall jämför med budget visar ett underskott om 0,1 mkr. Kostnaderna för köpt vård 

för målgrupper vuxna och barn redovisar ett underskott för perioden om 2,8 mnkr. Intäkterna 

för perioden visar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket främst beror på ersättning från 

migrationsverket för HVB-vård flyktingverksamhet. Personalkostnaderna redovisar ett 

överskott om 1,4 mnkr främst på grund av vakanta tjänster. Utbetalt försörjningsstöd 

redovisar ett överskott om 1,2 mnkr för perioden. Resterande övriga kostnader utöver köpt 

vård och utbetalt försörjningsstöd redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. 

Helårsprognos individ- och familjeomsorgen 

Helårsprognosen inom individ- och familjeomsorgens verksamheter beräknas till ett underskott 

om 2,9 mnkr. 

• Kostnaderna för köpt vård förväntas öka med ytterligare 2,5 mnkr under perioden 

september till december, vilket innebär ett totalt underskott om 5,3 mnkr för helåret.  

• Personalkostnaderna förväntas redovisa ett överskott om 1,4 mnkr vid årets slut.  

• Utbetalt försörjningsstöd är svårt att prognostisera på grund av det rådande 

omständigheterna för målgruppen, inklusive inflationseffekter framöver. Prognosen 

baseras på att periodens överskott om 1,2 mnkr kvarstår till årets slut.  

Administration, Central förvaltning och nämnd 

I begreppet administration, central förvaltning och nämnd ingår verksamhetschefer, samtliga 

enhetschefer och administratörer inom funktionsstöd och individ- och familjeomsorg. 

Socialnämnd nämnd med respektive utskott och socialnämnden del av den centrala 



19 

administrativa enheten ingår även i begreppet. 

Verksamheterna redovisar ett överskott om 2 mnkr för perioden. I överskottet ingår en 

utvecklingsreserv om 2,7 mnkr för perioden. Bortsett från utvecklingsreserven redovisar 

verksamheterna ett underskott om 0,7 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för drivmedel, 

hyra/leasingbilar, advokatkostnader, icke periodiserade kostnader gällande yrkesresan och 

Borås socialjour. 

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 2,2 mnkr, vilket beror på ökade 

personalkostnader om 0,3 mnkr samt 1,9 mnkr för övriga kostnader enligt ovan. 

Helårsprognos administration, central förvaltning och nämnd 

Helårsprognosen beräknas till ett överskott om 2,0 mnkr, förutsatt att verksamheterna har en 

budget i balans resterande del av året. 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

 

Statsbidrag (mnkr) 
Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Psykisk hälsa 2021 722 0 287 0 

Psykisk hälsa 2022 0 0 999 0 

Utveckling- och förbättringsinsatser psykisk hälsa, Lokala 
närvårdssamverkan 

0 0 60 0 

lönebidrag 104 30 61 61 

Personlig ombud 809 0 805 800 

Ersättning sjuklönekostnader relaterat till covid-19 3 909 1 866 1 866 0 

Habiliteringsersättning 1 116 765 1 148 1 000 

Kvalitetsutveckling våld i nära relationer 247 0 290 290 

Subventioner familjehemsplaceringar 569 523 785 785 

     

     

     

Summa 7 476 3 184 6 301 2 936 

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. 

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 förbrukas under en 

tvåårsperiod, där av kan bidraget för år 2021 även kan nyttjas under år 2022. 

Statsbidraget för personligt ombud motsvarar ca 0,8 mnkr och täcker ca 1,5 tjänst av totalt 

två heltidstjänster. 

Statsbidrag gällande habiliteringsersättning riktar sig till brukare inom daglig verksamhet. 

Bidraget syftar till att införa/höja ersättningen i kommunerna alternativt bibehålla befintliga 

ersättningsnivåer. 

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 
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tillgodosedda. 

Ensamkommande barns minskande omfattning ger lägre intäkter från Migrationsverket än 

förväntat. Även schablonersättningen som rör det så kallade "glappersättningen" har minskat i 

omfattning då mottagning av nyanlända till kommunen har minskat. 

Socialnämnden har erhållit ersättning från staten gällande sjuklöneersättning om 1,9 mnkr 

under perioden. 

8.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2022 
Utfall 31/8 

2022 
Prognos 

2022 
Budgetavvikelse 2022 

 1 300 209 1 300 0 

     

Summa 1 300 209 1 300 0 
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9 Följetal 

9.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Socialnämndens följetal nämndplan 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Antal personer med LSS-
insatser i ordinärt boende 

171 155 142 153 

Antal personer i LSS-boende 105 107 109 103 

Antal personer med personlig 
assistans, totalt 

98 90 80 78 

Antal personer med 
boendestödbeslut 

100 99 105 115 

Antal hushåll per år som har 
försörjningsstöd 

569 549 499 500 

Antal hushåll som har långvarigt 
försörjningsstöd (tio månader 
eller längre) 

173 199 179 180 

Barn och ungdom, totalt antal 
vårddygn på boende 

7 502 4 915 4 319 4 500 

Barn och ungdom, totalt antal 
vårddygn i familjehem 

13 855 14 457 17 349 17 000 

Antal upprättade SIP 

(samordnad individuell plan) på 
socialförvaltningen som är 
upprättade i SAMSA, ÄN och SN 
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Vuxna, antal vårddygn på 
institution 

 1 539 1 160 1 800 

Antal personer med LSS-insatser i ordinärt boende 

Vi ser att fler personer som tillhör målgruppen funktionshinder, beviljas insatser enligt 

Socialtjänstlagen, SoL, ansökningarna gäller stöd som inte ingår i LSS-lagen eller att man inte 

tillhör personkrets som krävs för LSS-insats. Inom Funktionsstöd erhåller under första halvåret 

ett 70-tal brukare insatser enlig SoL. Exempel på insatser är Boendestöd, Sysselsättning, 

Kontaktperson, Boende, och Utbildningsresor. 

Antal personer i LSS-boende 

Av de brukare som erhåller boende enligt LSS är totalt 8 köpta platser, varav 6 är vuxna 

brukare. Socialnämnden har inget eget boende för barn, varför samtliga barn med behov av 

boende är köpta platser. Barn som beviljas boende har oftast behovet utifrån studier på annan 

ort. En liten minskning av antal brukare som erhåller boende enligt LSS har noterats, en orsak 

kan vara att brukare önskar att bo kvar i eget hem och ansöker om boendestöd som beviljas 

enligt socialtjänstlagen. 

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

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 personer med personlig assistans, totalt 

Efter de senaste årens minskning av personer med personlig assistans, syns en stabilisering av 

beslut både från Försäkringskassan och inom kommunen under första halvåret 2022. Under 

halvåret är (i snitt) 17 brukare med pågående beslut tagna av socialnämnden och 60 av 

Försäkringskassan. Kommunen är ersättningsskyldig för de 20 första timmarna vid de ärenden 
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som beviljats av försäkringskassan. 

Antal personer med boendestödbeslut 

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med psykisk 

funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. 

Sedan 2011 är boendestödet den vanligaste insatsen enligt Socialtjänstlagen för personer 

under 65 år med funktionsnedsättning. Socialpsykiatrin beviljar ca 60 % av besluten och 

funktionsstöd resterande. Trenden är att fler personer som tillhör LSS ansöker om boendestöd 

istället för de insatser som LSS-lagen erbjuder.  

Antal hushåll per år som har försörjningsstöd 

Antal antal hushåll som erhöll minskade under 2021 och under det första halvåret 2022 har en 

viss minskningen fortsatt mellan januari och juni. Svårt att prognosera då vi ser ökad inflation 

i samhället vilket kan påverka antalet hushåll som har behov av försörjningsstöd. Marks 

kommun följer den nationella kurvan vid ökning och minskning sedan 25 år. Jämfört med 

andra har Marks kommun fler som har behov av stöd på grund av sjukdom och ohälsa och 

färre på grund av arbetslöshet eller sociala skäl.  

 

 

Antal hushåll som har långvarigt försörjningsstöd (tio månader eller längre) 

Verksamheten noterar en minskning av antal hushåll som har långvarigt behov av 

försörjningsstöd under våren. Andelen försörjningsstödstagare med behov av långvarigt stöd 

visar sig vara större än jämförbara kommuner när vi mäter de som erhåller stöd. Relativt sett 

uppbär färre invånare i kommunen försörjningsstöd relaterat till jämförbara kommuner. 

Barn och ungdom, totalt antal vårddygn på boende 

Att placera barn eller ungdom på ett boende sker när behov av skydd och vård finns. Denna 

insats är inte möjlig att planera eller förutse, dock görs avväganden alltid om placering kan ske 

på familjehem i första hand. En viss ökning av placerade barn och ungdomar på boende har 

skett under första halvåret 2022. I jämförelse med alla kommuner (ovägt) placerar Mark färre 

barn och ungdomar. En kostnadsökning sker utifrån att dygnskostnaden ökar varje år. Under 

det första halvåret har kommunen tagit emot ett ensamkommande barn som placerades på 

institution.  

Barn och ungdom, totalt antal vårddygn i familjehem 

Nämnden har fokuserat på att öka kvalitén på familjehemsarbetet. Arbetet med 

vårdnadsöverflytt har intensifierats vilket har medfört att antalet rättsprocesser har ökat och 

rättssäkerheten ökar i förhållande till våra placerade barn. Barn och unga som har behov av 

placering utom egna hemmet övervägs alltid placering i familjehem i första hand. I jämförelse 

med alla kommuner (ovägt) placerar Mark färre barn och ungdomar. Nämnden deltar i ett 

forskningsarbete med övriga sjuhäradskommuner tillsammans med FoU Sjuhärad som väntas 

ge svar på frågor och vägledning i det fortsatta utvecklingsarbetet gällande 

familjehemsarbetet.  

Vuxna, antal vårddygn på institution 

Under våren 2022 har vi sett ett ökat behov av kortare behandling på institution för 

målgruppen.  Behandling på hemmaplan är väl utbyggt, flera personer har varit placerade 

under våren men en planering för varje placering finns för att säkerställa en bra behandling 

samt plan för återvändande till det egna hemmet och fortsatt öppenvård. Några placeringar 

behöver förlängas då det är brist på jourbostäder i kommunen. 
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9.2 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Antal tillsvidareanställda 411 428 428 449 

Antal tidsbegränsade anställda 50 67 62 88 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

94,5 94,4 95,3 95,7 

Handläggare med socionomutbildning 
och minst ett års erfarenhet av 
barnutredningar (%) 

 75% 75% 86% 

Antal tillsvidareanställda 

Antalet tillsvidareanställda har ökat på grund av att förvaltningen erbjuder heltid både till 

tillsvidare anställda och vikariat. 

  

Antal tidsbegränsade anställda 

Tidsbegränsade anställningar har ökat då vi i år erbjuder månadsanställning istället för 

timanställningar över sommaren. samt att pandemin under början på året krävde ökad 

bemanning. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) 

Ingen medarbetare tvingas att arbeta på en lägre sysselsättningsgrad än vad den önskar. 

Utmaningen är att locka så många medarbetare som möjligt att arbeta heltid. Detta är ett 

förhållande som råder inom båda verksamheterna inom socialnämnden. 

Handläggare med socionomutbildning och minst ett års erfarenhet av barnutredningar (%) 

Andelen socionomer som uppfyller kravet har ökat. Detta är positivt och verksamheten är 

angelägen om att underhålla trenden. Vid en omvärldsbevakning konstateras att flertalet 

kommuner i Boråsregionen står för samma utmaningar. 

Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal 
Utfall delår 

2019 

Utfall delår 

2020 

Utfall delår 

2021 

Utfall delår 

2022 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 6,2 7,4 8,7 9 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 

den totala sjukfrånvaron (%) 
44,2 34,2 37,6 39,5 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 
och år) (%) 

61 55 43 42 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 

 

Sjukfrånvaron har ökat något under delåret i jämförelse med samma period föregående år. 

Den största anledningen till detta är att smittspridningen av covid-19 var mycket hög i början 

av året. Samt effekter av de smittskyddsbegränsningar som vidtagits pga. covid-19, där 

medarbetare ska vara hemma vid minsta tecken på smitta. 
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Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Timtid i timmar 94 928 87 464 73 355 88 274 

Fyllnadstid i timmar 4 779 5 180 4 346 5 254 

Övertid i timmar 8 872 7 724 7 153 9 889 

Timtid i timmar 

Det höga antalet gällande timtid, fyllnadstid och övertid har direkt korrelation med den höga 

sjukfrånvaron som har gällt under perioden juli 21-juni 22. 

 

Siffrorna ovan är framtagna genom HR. Förvaltningen kan inte kvalitetssäkra resultatet. Ett 

arbete pågår inom HR och Servicedesk lön för kvalitetssäkring av resultat. 

 

 


