
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2018 

Arbete och Socialtjänst 
 

 

 

 

 

 

Enhetens uppdrag: 

Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration- 

och flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och 

Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de 

arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl a arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. 

Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn, 

familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.   

  



 2(17) 

 

Vad är en verksamhetsplan? 

En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten.  

 

Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande 

året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med 

kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även 

den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna 

verksamheten planerar.  

Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som 

verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista 

augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av 

om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad 

instruktion.  

Prioriterade mål och planerade aktiviteter 

Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. 

Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans 

med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till 

en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå 

vision och utvecklingsområden.  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, 

Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och 

verksamhetsplan 2018 antagit 22 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i 

riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, 

mer konkreta mål. Av dessa fokuserar Arbete och Socialtjänst särskilt på nedanstående mål. I anslutning 

till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att 

nå en högre grad av måluppfyllelse under 2018: 
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1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa 

mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer 

bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra 

under året. 

 

 

 

 

Vår strategi för att nå målet: 

Arbete och Socialtjänsts aktiviteter stärker folkhälsoarbetet genom att påverka olika delar av samhället 

och den enskildes vardag. Vi arbetar vidare med och utvecklar vårt föräldrastödsarbete och utvecklar 

arbetet med anhörigstöd inom missbruk i samarbete med andra kommuner. Ett tydligare fokus på tillsyn 

av alkohol och tobaksförsäljningen kommer att ske genom utökning av resurserna för tillsyn. Detta 

innebär en högre måluppfyllelse i antal tillsynstilfällen under året.  

Arbete och Socialtjänst bidrar också till en god hälsa genom att arbeta för att alla ska hitt vägar in i eller 

tillbaka till arbetslivet.  

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Familjestöd Erbjuda utbildning och stödinsatser till familjer. 

(ABC-utbildning Alla Barn i Centrum) 

2018 EC 

Anhörigstöd Erbjuda anhörigstöd till familjer i samarbete 

med andra kommuner. Se över Riktlinje för 

anhörigstöd och få igång ett samarbete mellan 

de olika grenarna inom socialtjänst och 

anhörigstöd. Information läggs ut på hemsidan. 

2018 EC 

Tillsyn alkohol/tobak Utöva tillsyn för att upptäcka och förhindra 

oönskade effekter av alkohol/tobaksförsäljning 

2018 Alk.handl 

Ekonomismart Utbilda ungdomar i ekonomi för att minimera 

ekonomiska felval 

2018 EC 

Praktiksamordning Öka möjligheterna för de som står utanför 

arbetsmarknaden att erhålla sysselsättning i 

olika former.  Utveckla 

praktiksamordnarrollen genom att skapa ”en 

väg in”. 

2018 EC 

Arena 9.0 Pågående projekt med 9 kommuner för 

ungdomar upp till 24 år utan aktivitet. 

2018 EC 

Livet just nu Prehabprojekt genom samordningsförbundet 2019 EC 

Våld i nära relationer Öka arbetet kring våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld. Skaffa kunskap om 

könsstympning och samverka med förskolor, 

mödravården, Dialogen för att förhindra 

könsstympning. 

2018 AoS chef 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8:      
                                                                   

Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa 

hälsa 2020  
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Vår strategi för att nå målet:   

Arbete och Socialtjänst arbetar vidare med att omsätta det salutogena förhållningssättet i vårt dagliga 

arbete. Vi vill att det salutogena arbetssättet ska genomsyra allt vårt arbete och att kunden ska uppleva 

att vi ser, lyssnar till och respekterar individen även vid svåra möten. 

 

För att göra det enklare att kontakta kommunen och få stöd ifrån Arbete och Socialtjänst så kommer vi 

att vidareutveckla arbetet med E-tjänster. Det finns stora möjligheter för att genom utvecklade 

kontaktvägar, effektivare ansökningsprocesser och ärendeflöde effektivisera våra egna interna processer. 

Detta kommer att leda till att vi kan frigöra arbetstid, lägga tid på rätt saker samt bidra till en bättre 

arbetsmiljö för våra medarbetare. Att kunna ansöka om försörjningsstöd digitalt är exempel på en sådan 

tjänst. Uppföljning och tydliga svar på våra synpunkter kommer att följas för att ge god återkoppling. 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

E-tjänster Att utifrån genomförd kartläggning utveckla 

nya e-tjänster för att underlätta kontakten 

mellan den enskilde och kommunen.  

2018 V.C 

Vision/Värdegrund Löpande arbete med vision och värdegrund 

inom alla enheter. 

2018 Alla chefer 

Synpunkten Mäta och följa svarsfrekvens och kvalitet.  2018 V.C 

Webbsida för alla Utvalda delar ska översättas till andra språk 2018 V.C 

Brukarenkät Årlig brukarenkät i november för att mäta 

nöjdhet med vår verksamhet. 

2018 V.C 

Praktikplatsbank Företag kan digitalt anmäla praktikplatser via 

hemsidan 

2018 V.C 

Enklare att hitta till 

AME 

Bättre skyltning utanför 2018 E.C 

 

 

 

 

 

Nyckeltal: 

 Egen undersökning 
2014 2015 2016 2017 2018 

 

Andel (%) nöjda med 

bemötande från personal 

 

Andel (%) nöjda med 

tillgängligheten till personal 

 

Andel (%) nöjda med 

kontakten med personalen 

i sin helhet 

 

93 % 

 

 

82 % 

 

 

91 % 

 

100 % 

 

 

87 % 

 

 

99 % 

 

97 % 

 

 

78 % 

 

 

97 % 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10:    
                                                                     

I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta 

kommunen 
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Vår strategi för att nå målet:  

Att vi lyckas med våra insatser inom Arbete och Socialtjänst är beroende av att vi lyssnar och tar till oss 

synpunkter för att säkerställa den enskildes delaktighet i sitt ärende hos oss. Vi följer också upp att 

individen upplever sig delaktig i sitt eget ärende genom att årligen genomföra brukarenkäter. Vi kommer 

också fortsätta att analysera inkomna synpunkter och vara noga i besvarandet. 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Brukarenkät Genomförs i alla enheter för inhämtande av 

synpunkter för uppföljning och åtgärd 

2018 V.C 

Synpunkten Bevaka att våra svar innehåller ett kvalitativt 

och tydligt svar, samt att vi använder 

informationen i vår uppföljning 

2018 V.C 

 

 

 

  

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11:      

                                                                    

I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen           
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Vår strategi för att nå målet: 

Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet mot främlingsfientlighet. Genom att agera aktivt och informera 

om vårt arbete med kommunens flyktingmottagande kan vi göra proaktiva insatser. Vi arbetar också 

aktivt med omvärldsbevakning och informationstillfällen i samarbete med andra samverkanspartner. Vi har 

ett pågående arbete med att utveckla vägarna till sysselsättning för våra nyanlända och därmed ta tillvara 

den kompetens och möjligheter detta kan medföra kommunen och dess invånare. Att visa på goda 

exempel och vara en spjutspets i att synliggöra vilka resurser som finns bland våra nyanlända är viktigt för 

att motverka en anonymisering. Verkliga människor skapar kraft och engagemang vilket främlingsfientliga 

grupper vill motverka. 

Att skapa mötesplatser mellan olika grupper i samhället skapar också större förståelse för varandra. Det 

skapar social kontakt och i många fall vänskap mellan olika personer där alla ska bemötas som enskilda 

individer och inte som en grupp. Att arbeta vidare med språkvänner, språkcafé samt integrationsforum 

kommer att vara viktigt.  

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Grupp mot 

extremism 

Samordna och delta i utbildnings- och 

informationstillfällen för hela samhället. 

2018 EC 

Integrationsforum Samordna och skapa utbildnings- och 

informationstillfällen för hela samhället. 

2018 E.C 

Information Informera om mottagandet och hur Arbete 

och Socialtjänst arbetar med nyanlända 

2018 EC 

Språkvän Anställa en person som ska starta upp 

projektet Språkvän för att knyta kontakter 

mellan nya och gamla Hjobor. 

2018 EC 

Språkcafé Fortsätta med språkcafé i samarbete med 

folkhögskolan. 

2018 EC 

Odla integrationen Odla integrationen är ett odlingsprojekt som 

sker i samarbete mellan Wennergrens, ABF, 

Hyresgästföreningen och Hjo Kommun där 

man odlar i pallkragar. Projektet fortsätter 

under 2018. 

2018 EC 

 

 

Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete. 

 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12 

Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet           
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Kommunstyrelsens mål 2018 för arbete och socialtjänst 

 

 

 

 

 

 

Adressat: samtliga verksamheter 

 

Motivering:  

Hjo kommun är en serviceorganisation för de som lever och verkar i Hjo. Vi finns till för våra invånare. 

Kommunstyrelsen ser det därför som särskilt viktigt att förvaltningens arbete ska utgå från deras behov. Samtliga 

verksamheter ska utgå ifrån sina brukares behov när scheman läggs, öppettider fastställs, bemanning planeras 

och så vidare. Detta är en viktig förutsättning när vi arbetar i enlighet med vår vision och värdegrund.  

Vår strategi för att nå målet:  

Inom t ex arbetet med försörjningsstöd finns det stora effektivitetsvinster att göra genom att aktivt 

utveckla de digitala stödsystemen. Detta är en viktig arbetsmiljöåtgärd för att frigöra arbetstid och höja 

kvalitet och effektivitet i arbetet vilket vi kommer genomföra under 2018.  

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Skype möten  Använda teknik för att minska restid och 
därmed frigöra effektiv arbetstid. 

2018 Alla chefer 

Digitala stödsystem Effektivisera de digitala stödsystem som 
stödjer våra verksamheter för att 
utveckla kvalitet och frigöra arbetstid. 

2018 V.C 

 

Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens mål 1:   
                                                                                       

Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov 
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Adressat: samtliga verksamheter 

 

Motivering:  

Bland människor i vår närhet finns en stor kompetens, exempelvis hos människor som nyligen kommit till vårt 

land. Denna kompetens har ibland svårt att komma upp till ytan och tas tillvara på. För att kunna ta tillvara på 

den och för att integrera människor i samhället anser kommunstyrelsen att det är viktigt att Hjo kommun som 

arbetsgivare möjliggör vägar in i arbetslivet. Detta är även ett sätt att säkra framtida kompetensförsörjning. Detta 

kan ske genom t.ex. praktikplatser, instegsjobb, extratjänster, mentorskap etc.  

Vår strategi för att nå målet:  

Hjo kommun är kommunens största arbetsgivare med ett stort spektrum av olika yrken. Kommunen har 

ett flertal yrken där det redan eller inom kort kommer att vara brist på personal med rätt utbildning och 

kompetens. Vi behöver också ytterligare undersöka vilka resurser som finns inom kommunen bland våra 

nya invånare för att kunna tillgodose kompetens som genom t ex validering och utbildning skulle kunna bli 

framtida medarbetare hos oss. I detta arbete är det viktigt att vi öppnar upp för att inom alla 

verksamheter ta emot praktikanter i olika former, för att skapa intresse för våra verksamheter, skapa 

kontaktnät och sociala sammanhang och därmed bidra till den framtida rekryteringen i kommunen. Under 

2017 tillsattes en praktiksamordnare vilket bidrar till att vi kan fånga upp personer som står utanför 

arbetsmarknaden. Praktiksamordnarens roll kommer att förtydligas ytterligare under 2018. Att skapa 

goda relationer med näringslivet och vara ett stöd till våra verksamheter kommer att vara viktigt för 

resultatet. Näringslivet behöver uppleva att man har ”En väg in” till kommunen för att de ska klara av att 

vara med och tillvarata människors kompetens oavsett förutsättningar och bakgrund.. Det finns ett 

upparbetat samarbete med arbetsförmedlingen kring arbetet med nyanlända, där flera kommunala 

verksamheter samverkar för att motverka att personer inom etableringen står utan sysselsättning och 

ersättning den dag etableringsersättningen upphör. För att kunna lyckas med våra ansträngningar är vi 

beroende av att alla kommunens verksamheter inventerar rekryteringsbehov och tar fram möjliga platser 

för t ex praktik samt kompetenskrav för att kunna matcha rätt person mot rätt verksamhet.  

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Projektmedel Undersöka möjligheten att ansöka om 

projektmedel för att komma igång med 

projekt som syftar till att öka 

sysselsättningen hos personer i 

utanförskap. Möjlighet kan finnas att göra 

en Leaderansökan.  

2018 VC 

Praktiksamordning Utveckla och skapa fler platser för praktik 2018 E.C  

Kommunstyrelsens mål 2:  
                                                                                        

Hjo kommun ska vara ett föredöme i att som arbetsgivare ta tillvara på 

människors kompetens oavsett bakgrund 
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och andra arbetsmarknadsinsatser så att 

fler kommer i sysselsättning. 

Extratjänster Skapa ett antal extratjänster inom AoS 

verksamhetsområde 

2018 E.C 

 

Indikator:  

Egen statistik från verksamheterna  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Antal praktikplatser 

- Unga 

- Utlandsfödda 

- Vuxna 

Antal instegsjobb 

- Unga 

- Utlandsfödda 

- Vuxna 

Antal extratjänster 

- Unga 

- Utlandsfödda 

- Vuxna 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Ny mätning 

Ny mätning 

Ny mätning 

 

Ny mätning 

Ny mätning 

Ny mätning 

 

Ny mätning 

Ny mätning 

Ny mätning 
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Adressat: Arbete och socialtjänst 

 

Motivering: I dagens situation i världen där många människor tvingas fly från sina hemländer är vissa av de som 

kommer till Sverige ensamkommande barn som av olika anledningar inte har sin familj med sig. Mottagandet av 

ensamkommande barn i Hjo har ökat det senaste året och dessa barn bär ofta på svåra upplevelser från sina 

hemländer eller på vägen till Hjo. För att dessa ungdomar ska kunna växa upp och känna sig trygga i sitt nya 

hemland måste mottagandet fungera optimalt från början. Kommunstyrelsen anser det därför vara avgörande för 

deras framtida integration i samhället att kommunens mottagande och bemötande är av hög kvalitet. Detta 

stämmer också väl överens med utvecklingsområde ’Tillsammans’ som anger att vi är kända som det enkla, 

lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.   

Vår strategi för att nå målet:  

Arbete och Socialtjänst kommer att prioritera förebyggande, psykosocialt arbete på vårt stödboende för 

att främja välmående hos våra ensamkommande ungdomar. Det är också viktigt att utöka samverkan med 

skolan kring de nyanlända och samla våra krafter för att uppnå bästa möjliga resultat med vårt arbete. 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Brukarenkät Genomförs varje år i november för att 

mäta upplevd nöjdhet och trygghet. 

2018 E.C 

Kurator för personal 

och boende på 

stödboende 

Förebyggande psykosocialt arbete till 

ungdomar samt handledning för personal i 

syfte att uppnå ett ökat välmående. 

2018 E.C 

Aktiv och meningsfull 

fritid på HVB 

Aktivt arbeta med aktiviteter och en 

meningsfull fritid för våra ungdomar på 

stödboende bland annat med stöd från 

Sports for Hjo 

2018 Föreståndare 

Kompetenshöjning  

personal 

Följa upp och aktivt arbeta med MI och 

lågaffektivt bemötande som arbetsmetod 

2018 E.C/ föreståndare 

Samarbete med skolan Utöka samverkan med skolan kring de 

nyanlända.  

2018 EC 

 

Indikator: Enkätundersökning 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

 
Andel barn (%) som upplever att de har fått 

ett gott mottagande och bemötande 

 

KB : Kommunens boenden 

 

85 % 

 

62 % 

(totalt) 

50 %  

( KB) 

 

61% 

(totalt) 

63 %  

(KB) 

 

- 

 

 

 

Kommunstyrelsens mål 7: 

                                                                                         
Ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare upplever att de har fått ett gott 

mottagande och ett bra bemötande 
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Adressat: Arbete och socialtjänst 

 

Motivering: För att vara en kommun där det är lätt och gott att leva enligt utvecklingsområde ’Boende’ är det 

viktigt att det finns sysselsättning för våra invånare. Det är viktigt att vi löpande följer våra ungdomar och deras 

utveckling och är duktiga på att fånga upp de som riskerar hamna utanför systemet. Vi behöver därför ha 

upparbetade system och rutiner för att kunna agera för våra ungdomars bästa och erbjuda insatser som ger 

effekt vilket kommunstyrelsen vill understryka.    

Vår strategi för att nå målet:  

Genom att löpande följa utvecklingen bland våra ungdomar ser vi stora möjligheter att kunna påverka de 

personer som riskerar att under längre tid bli stående utanför arbetsmarknaden. I detta arbete är ESF 

projektet Arena 9.0 som arbetar med ungdomar mellan 16-24 år ett viktigt instrument för att aktivt 

påverka utvecklingen i positiv riktning. Arbetet sker lokalt, men också tillsammans med de 9 andra 

kommunerna inom samarbetet. Det arbetas med kartläggningar och olika aktiviteter individuellt och på 

gruppnivå vilket beräknas ge insikt och intresse och vilka möjligheter som kan finnas för varje person. 

En arbetsmodell som kallas Bryggan kommer med stor sannolikhet att starta upp tillsammans med Tibro 

kommun och eventuellt någon ytterligare kommun. Arbetssättet handlar om att stödja personer som har 

funktionsnedsättning med aktivitetsersättning mellan 19-29 år. Det finns en osäkerhet om när uppstart 

kan komma att ske. Ungdomssamverkan inom DUA (delegationen unga till arbete) fortsätter med syfte 

att skapa förutsättningar och arbetssätt för att främja samverkan och arbetet med ungdomar. Detta gäller 

både internt inom kommunen samt externt. Vi anser att arbetet med ungdomar ska ske på en arena där 

alla har möjlighet att delta för att undvika slöseri med våra resurser och kunna ha en tydlig gemensam 

inriktning i arbetet.  

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Arena 9.0 Samverkansprojekt med 9 kommuner för 

ungdomar 16-24 år som står långt från 

arbetsmarknaden utan sysselsättning. 

2018 E.C 

Bryggan  Strukturerat arbetsmodell kring unga 

funktionsnedsatta med 

aktivitetsersättning mellan 19-29 år.  

2018 E.C 

DUA (delegationen 

unga till arbete) 

Ungdomssamverkan för att samordna 

arbetet kring ungdomar i kommunerna. 

2018 E.C 

ESF-projekt Om medel beviljas kommer Hjo kommun 

delta i ett spelprojekt, via 

Samordningsförbundet och i samverkan 

med Skövde, som har till syfte att 

underlätta sociala kontakter för unga 

”hemmasittare”. 

2018 EC 

Utveckla och 

underhålla kontakten 

med näringslivet 

Aktivt deltagande av representant från 

AME i näringslivssammanhang samt fler 

besök på företag i kommunen 

2018 E.C 

 

 

Kommunstyrelsens mål 8:    
                                                                           
Ungdomar ges aktivt stöd att komma vidare till arbete eller studier 
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Indikator:    
2014 2015 2016 2017 2018 

Ungdomar (upp till 24 år) i behov av 

stöd för att komma vidare, som ingår i 

Arena 9.0 

 

Ungdomar (upp till 20 år) som omfattas 

av det kommunala aktivitetsansvaret: 

som ej går på nationellt 

gymnasieprogram och ej har jobb  

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

Ej klart 

 

 

 

Ej klart 

- 

 

 

 

- 
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2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från 

budget 2018.  

Beskriv hur verksamheten avser att jobba mot angiven politisk prioritering utifrån eventuellt tilldelade medel.  

Politiska prioriteringar 2018 

Socialsekreterare 1,0 tjänst 

Under åren 2014, 2015 och 2016 har socialtjänsten haft ett stadigt ökande inflöde av orosanmälningar 

och ärenden inom barn- och familj samt vuxen/missbruk. 

Socialsekreterare inom barn- och familj har mellan 2015-2016 upplevt en kraftig ökning i inkomna 

ärenden. Detta har varit svårt att hantera med befintlig personalstyrka. Utvecklingen har fortsatt med en 

fördubbling av antalet inkomna anmälningar under året tre första månader jämfört med 2016. IVO 

granskade verksamheten under hösten 2016 och konstaterade att det saknas socialsekreterare för att 

hantera familjehemsarbetet enligt lagstiftningens krav. Att kunna erbjuda våra medarbetare en god 

arbetsmiljö och arbetssituation där det finns utrymme för variationer i ärendemängd och arbetsuppgifter 

över tid är oerhört viktigt. För att kunna hantera det nuvarande uppdraget med god kvalitet och den 

rådande ärendemängden samt tillgodose en acceptabel arbetssituation framöver för våra 

socialsekreterare behöver en ytterligare socialsekreterare tillsättas till en kostnad av 560 tkr. 

Verksamheten tilldelas inför 2018 medel till förstärkning av ytterligare 1 socialsekreterare. 

Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2018 

Under 2018 fortsätter vi bevaka utvecklingen inom integration och flyktingområdet. 2017 har präglats av 

stora och snabba förändringar kring de ensamkommande barnen samt ny lagstiftning kring mottagande 

och ersättningar för detta. För att anpassa oss till de nya förutsättningarna har Hjo kommun avvecklat 

sina HVB-boenden och har ett stödboende kvar i kommunen. Lokalerna som tidigare använts till HVB-

boenden på Sjöryd är kvar i kommunens regi och därmed kommer en stor kostnad att ligga kvar som en 

budgetpost. Övergångskostnader för övertalig personal kommer att belasta integrationsenhetens budget.  

De lokaler på Vallgården som inte kommer att nyttjas som stödboende kommer att användas som 

tillfälligt boende för nyanlända inom ramen för kommunanvisningarna, i de fall externa lägenheter inte kan 

förhyras.  

 

Socialkontorets lokaler har under flera år utnyttjats till maximal kapacitet. Vi har under det senaste året 

delat av rum samt minskat vårt mötesrum till hälften för att kunna skapa utrymme för vår personal.  

Lokalerna är inte byggda för den personalstorlek vi har idag varför ventilation och toaletter inte är fullt 

tillräckliga. Integrationsenheten kommer också att behöva lämna sina kontorsytor på Vallgråden, som ett 

led i att minska lokalkostnaderna. Då socialkontoret är i behov av större lokaler är målsättningen att 

Integrationsenheten och IFO flyttar samman i gemensamma lokaler i stadshuset. En utredning kring 

utökning av lokalyta pågår. 

 

Under 2017 genomfördes en kompetensutvecklingsdag för personal inom Hjo kommun, inom våld i nära 

relationer. Syftet var att visa på det stora mörkertal som finns och ge andra verksamheter stöd i att 

arbeta med frågan. Under 2018 satsas ytterligare resurser på våld i nära relationer samt hedersrelaterat 

våld. En socialsekreterare får inom ramen för sin tjänst ytterligare 10% för att utveckla arbetet vidare 
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inom området. Ett närliggande område är arbetet med könsstympning där socialtjänsten behöver satsa på 

kompetensutveckling och där samverkan måste inledas och utvecklas mellan socialtjänst och 

Primärvårdens mödravård. 

 

Behovet av tillfälliga boenden för personer med svårigheter att hantera en bostad är en ständig fråga. 

längden. Ett tillfälligt boende på Bergmanska villan med två platser har tillskapats under 2017. Hjo 

kommun kommer nu att tillsammans med Tidaholms kommun att börja se över frågan om det skulle 

kunna finnas möjligheter att samverka kring ett missbruksboende. Någon utredning har inte påbörjats 

men ett gemensamt studiebesök är inplanerat i Falköping under januari månad. Frågan lyfts också med 

som en framtidsfråga då det kommer att handla om ekonomiska resurser för att kunna möta denna 

utmaning. 

 

Socialtjänsten och skolan har många gemensamma arenor där vi verkar tillsammans i olika roller, men där 

det är oerhört viktigt att vi tillsammans försöker lösa uppdragen. En samverkansfråga i fokus är ett 

skolfrämjande team – ett team för elever som inte kommer till skolan samt familjesituationer där 

socialtjänsten skulle kunna ge ett aktivt stöd direkt i familjerna. En arbetsgrupp med representanter från 

socialtjänsten, skolan och vård- och omsorg samverkar tillsammans med folkhälsostrategen sedan våren 

2017. Frågan är en viktig folkhälsofråga och finns med i folkhälsoplanen för 2018. Arbetet kommer att 

fördjupas och vidareutvecklas under 2018 med olika insatser för eleverna och dess föräldrar. En väl 

fungerande samverkan kommer att skapa en stor förändring för den enskilde ungdomen/barnet/familjen 

och det är en stor vinst socioekonomiskt för kommunen som helhet och risken för utanförskap minskar. 

 

Under flera år har frågan om kompetens för att arbeta som socialsekreterare inom barn- och unga 

diskuterats utifrån förändringar som gjordes i lagstiftningen. I dessa förändringar framhåller Socialstyrelsen 

att socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården måste ha socionomexamen för att uppfylla kraven. 

För många kommuner innebär lagändringen att man kan komma att behöva utbilda alla som arbetar med 

dessa frågor och inte är socionom. För Hjo kommun handlar detta om ett flertal personer som har annan 

högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare. Det finns tyvärr ingen samordning 

kring utbildningskraven mellan Socialstyrelsen och högskolorna varför kommunerna själva än så länge 

kommer att behöva utbilda.  

 

Organisationen för Arbete och socialtjänst ses över och verksamhetschefen kommer att lägga fram ett 

förslag på en ny organisation under januari månad 2018. Det är angeläget att få till en organisation som är 

tydlig avseende ansvar och befogenheter för alla medarbetare. 

 

Översyn av Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer att göras under första kvartalet 2018 i samband med 

att den nya organisationen sjösätts. AME:s funktion och uppbyggnad är av största betydelse sett ur flera 

olika perspektiv; den enskilde Hjobons behov av insatser, samverkanspartners internt och externt samt 

vår egen samverkan inom Arbete och socialtjänst. Samverkansytorna växer och ökar och AME har en 

central roll som samverkanspartner. Vi har många samverkansytor; bl a Arena 9.0, Dua, AME-

Näringslivet, AME-Integration, AME-Ekonomienheten mm. Vi måste säkerställa att vi använder våra 

resurser på bästa möjliga sätt. Arbete och socialtjänst har som målsättning att ta fram ett ”Hjo-löfte-”, 

vilket innebär att alla som uppbär försörjningsstöd ska kopplas till ett aktivitetskrav.  

Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet” 2018: 

Arbete och Socialtjänst arbetar vidare med att omsätta det salutogena förhållningssättet i vårt dagliga 

arbete. Vi vill att det salutogena arbetssättet ska genomsyra allt vårt arbete och att kunden ska uppleva 
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att vi ser, lyssnar till och respekterar individen även vid svåra möten. 

Att kontinuerligt reflektera gemensamt över värdegrundsfrågor är nödvändigt för att säkerställa vår 

kvalitet.  Vi kommer att se till att vi håller liv i diskussionen om ett gott bemötande: Det goda mötet. 

När vi anställer ny personal kommer vi att informera om Hjo kommuns värdegrund och vårt 

förhållningssätt. 

Framtid 

 

Att kunna ha en bostad är viktigt för varje människa. Denna möjlighet finns tyvärr inte för alla då man kan 

ha social problematik, missbruksproblematik, ekonomiska problem eller andra bekymmer som gör att 

man inte kan behålla en bostad någon längre tid. En större bostad har förhyrts men i förlängningen 

kommer detta inte att räcka. Vi har i perioder ett antal personer som genom eget beteende eller andra 

omständigheter straffar ut sig från bostadsmarknaden. Kostnaderna för tillfälliga boenden blir hög då det 

ibland förekommer skadegörelse och socialtjänsten får hantera kostnaden i efterhand. Det föreligger 

behov av att ha tillgång till några bostäder/lägenheter som vid behov kan inhysa personer som har 

tillfälliga bostadsbehov. Förhoppningsvis kan en samverkan några grannkommuner emellan var ett 

startskott för att etablera någon form av boenden för de personer som inte på egen hand kan skaffa och 

behålla en bostad.  

 

Socialstyrelsens krav på att socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården måste ha socionomexamen 

för att uppfylla kraven ställer många kommuner inför svåra utmaningar och Hjo är inte undantaget. Då 

det inte finns någon samordning kring utbildningskraven mellan Socialstyrelsen och högskolorna kommer 

kommunerna själva att än så länge behöva att utbilda. Hjo kommun kan inte klara denna utmaning själva 

utan ser det som nödvändigt med en tydlig nationell plan. Skaraborgs kommunalförbund kommer att 

spela en central roll i denna fråga för att stödja kommunerna i Skaraborg och vara en stark röst för 15 

kommuner i samverkan. 

 

Hjo kommuns arbete med ett skolfrämjande team har startats upp och kommer att vara en fokusfråga för 

2018 men även de kommande åren. Våra barn och ungdomars välmående är en viktig folkhälsofråga som 

ytterst definierar hur väl kommunen och samhället i stort kan mobilisera kraft för och erbjuda samverkan 

och stöd utan stuprör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. 

antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna 

följa verksamhetsvolymerna över tid. 
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Nyckeltal   

Övergripande kostnader* 2014 2015 2016 2017 2018 

Kostnad IFO, kr per invånare 2134 

(3754) 

2007 

(4021) 

-   

Nettokostnadsavvikelse IFO i % -21,2 

(+26,7) 

-30,7 

(+30,3) 

-   

*Jämfört med liknande kommuner 

 

Analys: 

 

 

Ekonomiskt bistånd 2014 2015 2016 2017 2018 

Andel (%) av kommunens invånare 

som uppbär försörjningsstöd 

3,3 % 3,6 % 4,0 %   

 

Analys: 

 

 

Integration 2014 2015 2016 2017 2018 

Mottagna ensamkommande barn 11 54 6 1  

Mottagna flyktingar 15 10 25 22  

 

Analys: 

 
Verksamhetsvolymer  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Utbetalt ekonomiskt bistånd 7 331 300 7 130 375 5 855 487 6 951 543  

Antal hushåll som uppbär ek.bistånd/md 

totalt 

234 220 180 215  

Antal inskrivna AME 91 83 70   

Antal inkomna orosanmälningar, totalt - - 313   

Antal anmälningar barn & unga 110 100 248   

Inledda utredningar, totalt - - -   

Antal godkända genomförandeplaner 

(ensamkommande barn) 

- - -   

Antal insatser inom Dialogen öppenvård - - -   
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5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. 

I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform 

och i löptext.     

Ekonomisk ram 

 


