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Socialnämnden
OMVÄRLDSANALYS
Individ- och familjeomsorgen (IFO) ser ett ökat behov av fler insatser kopplade till nya målgrupper såsom hedersförtryck,
våld i nära relationer, barns psykiska ohälsa samt barn som bevittnar våld. Samtidigt ger verksamheten ökat stöd och
hjälp till personer för att lämna kriminella miljöer, och insatser till personer med spelmissbruk.
Inom området integration fortsätter osäkerheten för de ungdomar som omfattas av den s.k. ”gymnasielagen”. Stora
förändringar inom arbetsförmedlingen skapar osäkerhet när nyanlända personer ska komma igång med etablering och
livet i Strömstad, eller få annat stöd som kan behövas för att påbörja utbildning eller arbete.
Vi ser stora behov framöver när det gäller digitalisering. Det är viktigt att se digitalisering som en del av
verksamhetsutveckling och framtidsanpassning och under året har det arbetet påbörjats.
Strömstad har tyvärr, som så många andra kommuner i Sverige, hög sjukfrånvaro - särskilt inom vård och omsorg. Det
pågår ett aktivt arbete tillsammans med HR-avdelningen för att minska sjukfrånvaron genom bl.a. uppföljning av all
sjukfrånvaro, hållbara arbetstider och scheman med syfte att få rimlig tid för återhämtning.
I samband med stängningen av 10 äldreboendeplatser på Beateberg har de äldre fått vänta längre på att få sitt beslut
verkställt, några har behövt vänta mer än 3 månader vilket lagen föreskriver, se sammanställning.
Väntelista till särskilt boende och uppföljning betaldagar 2019 (sista dagen i månaden)
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Nettokostnadsavvikelsen för Individ-och
familjeomsorgen har under de tre senaste
åren fluktuerat från strax runt 0 % 2016,
cirka 14 % 2017 till -7 % 2018. Jämfört
med ”liknande kommuner IFO” och även
jämfört med ”Västra Götalands läns
kommuner” ligger dock Strömstad
avsevärt bättre till kostnadsmässigt.

Nettokostnaden inom området Stöd och
service har successivt ökat de tre senaste
åren. Från att ha haft en stor negativ
avvikelse (billigare än referenskostnad) så
har man 2018 en avvikelse på cirka -7 %.
Strömstad har dock även här en betydligt
lägre kostnad i förhållande till
referenskostnad än vad både ”liknande
kommuner LSS” och ”Västra Götalands läns
kommuner” har.

Inom området Äldreomsorg har Strömstad
en helt motsatt trend jämfört med
”Liknande kommuner äldreomsorg” samt
”Västra Götalands läns kommuner”, där
båda dessa referensgruppers kostnader
blivit successivt dyrare de senaste tre åren,
jämfört med sin referenskostnad.
Strömstad har gått från att 2016 ha haft en
nettokostnadsavvikelse på 18 % (18 %
högre kostnad än förväntat) till att 2018 ha
en avvikelse på cirka 7 %. Även om vi
fortfarande är dyrare än vad vi förväntas
vara så är trenden mycket god.
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VERKSAMHETSANALYS
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om -722 tkr inklusive semesterlöneskuldsförändring. Exklusive
semesterlöneskuldförändring är resultatet -2 681 tkr.
Årets arbete har präglats av budgetanpassning. Förvaltningen har haft en minskad ram att förhålla sig till vilken har
påverkat stora delar verksamheten. Störst påverkan har det varit på äldreomsorgen där 10 äldreomsorgsplatser stängts.
Detta har inneburit att äldre personer fått vänta för att få sitt beslut om särskilt boende verkställt. En annan konsekvens
har varit överbeläggning på korttidsboendet till följd av stängningen. Året har också präglats av verksamhetsutveckling.
Bland annat har en utbildningssatsning för alla chefer, med temat ”Ledarskap i en föränderlig tid”, pågått under året där
varje arbetsgrupp varit delaktig. När det gäller digitalisering så har flera testprojekt genomförts i olika delar av
verksamheten.
Årets första prognos, som gjordes i samband med delårsrapporten i mars, visade -7 mnkr vilket innebar att ytterligare
åtgärder behövdes för att komma i balans. Förvaltningen har arbetat hårt för att förbättra resultatet och samtidigt
bibehålla en hög kvalité. Målmedvetenhet och lojalitet mot fattade beslut i verksamheten har gett stort genomslag. Detta
ser vi även i medarbetarenkäten som visar ett högre HME Index (se avsnittet personalstatistik för ytterligare förklaring).
Även under 2019 observeras en stor positiv förändring av semesterlöneskulden som beror på att mer semester tagits ut
än vad som tjänats in, vilket också är viktigt för personalens hälsa och möjlighet till återhämtning.

Förvaltningsledningen
Förvaltningsledningen arbetar med övergripande förvaltningsgemensamma uppgifter/frågor och är ett stöd till
verksamheterna. Man kvalitetssäkrar ekonomiska och administrativa uppgifter samt processer som verksamheten
arbetar med. IT-support, dokument- och ärendehantering samt beredning och stöd till det politiska arbetet ligger också i
förvaltningsledningens uppdrag. Förvaltningschefen leder förvaltningens ledningsgrupp där strategiskt utvecklingsarbete
planeras och beslutas och där uppföljning av verksamhet, ekonomi- och kvalitetsarbete sker. Vecka 5 är förvaltningens
kvalitetsvecka där samtliga chefer samlas för att arbeta med mål, aktiviteter och vilka kvalitetsmått som ska
implementeras i verksamheten för påbörjat år.

Viktiga händelser under året
Kvalitetsgarantier
Kvalitetsgarantier har antagits av socialnämnden för samtliga äldreomsorgens verksamheter. Fortsatt arbete med att
utveckla kvalitetsledningssystemet under året med bland annat fortsatt implementeringsarbete i verksamheten samt
revidering av dokument.
Digitalisering
Digitalisering är fortfarande i fokus och under 2019 har förvaltningen investerat tid och pengar i upphandling, inköp,
förberedelse och installation inför test och implementering av digitala tjänster och verktyg. På försök har verksamheterna
använt VR-glasögon, digitala medicinskåp, digital tillsyn, taligenkänning, smarta toaletter, smarta duschar, mobil
dokumentation och digitala signeringslistor. Utvärdering kommer att ske under våren 2020 för beslut om fortsättning.
Detta arbete är en viktig del inom verksamhetsutveckling och förberedelse inför framtiden i en allt mer digitaliserad tid.
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Integration
Socialnämndens mål inom området; Snabb och effektiv integration för att motverka utanförskap och bidragsberoende.
Arbetet har utgått från en kommungemensam integrations- och samverkansplattform där en röd tråd från mottagande
till självförsörjning varit ett gemensamt fokus. Social- och barn & utbildningsförvaltningen har genom en styrgrupp styrt
och prioriterat arbetet genom en kommunövergripande samordnare. Resultatet är mycket gott och Strömstad ligger i
nationell topp gällande andel nyanlända som uppnått självförsörjning 90 dagar efter avslutat etablering.
En effektiv integration mot självförsörjning förutsätter en helhetssyn, en röd tråd, där intern samverkan mellan
bostadsbolaget, socialtjänsten, förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och integrationscenter samt med
statliga myndigheter som arbetsförmedlingen (ansvar för etableringstiden) samt med migrationsverket för
mottagandeplanering är avgörande. Andra mycket viktiga samverkansaktörer är försäkringskassan, skattemyndigheten,
kultur- och föreningslivet, civilsamhället, trossamfund, privata näringslivet och privata hyresvärdar.
Samverkan
Förvaltningen har för tredje året i rad varit arrangör tillsammans med kommunens folkhälsostrateg för temaveckan
”Mental hälsa” där elever, allmänhet och personal bjuds in att delta på föreläsningar och workshops. Kommunens
kulturskolas dansgrupper invigningsdansade.
Nämndsekreterare
Nämndsekreteraren har sedan augusti även arbetat som nämndsekreterare för barn och utbildningsnämnden. Detta är
ett försök som pågår fram till halvårsskiftet 2020.
Rekryteringsläget
Rekryteringsläget är fortfarande besvärligt. Verksamheterna har dock kunna bemanna fullt när det gäller sjuksköterskor
inom hemsjukvården samt socialsekreterare på barn och unga. Vi har också sett positiva effekter när det gäller
rekrytering av undersköterskor i hemtjänsten där våra höga siffror i brukarundersökningen gett oss rekryteringsfördelar.
Förvaltningen ser ett antal yrkesgrupper som fortfarande är svåra att rekrytera, bl.a. sjuksköterskor, undersköterskor,
sjukgymnaster, socialsekreterare samt enhetschefer.
Kompetensutveckling
Chef- och grupputbildningen ”Ledarskap i en föränderlig tid” påbörjades i slutet av 2018 och avslutades december 2019.
Samtliga enhetschefer deltog och även personal samt elever fick under denna tid fyra utbildningstillfällen. Utbildningen
finansieras helt av bidrag förvaltningen får för att man tar emot APL (Arbetsplatsförlagt lärande) studenter. Reflektion,
ständigt lärande och utveckling har varit teman.

Individ och familjeomsorgen
IFO arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänstens hela verksamhetsområde samt ensamkommande barn och
familjerätt. Vuxenenheten arbetar med människor som behöver stöd och hjälp med sin ekonomi,
missbruks/beroendeproblematik/våldsutsatthet och flyktingmottagning. Biståndsenheten, bistånd till äldre, till människor
med funktionsnedsättningar, färdtjänst och bostadsanpassning.
Viktiga händelser under året
Personalförsörjning/rekrytering: Under 2019 har fyra handläggare samt en enhetschef rekryterats på Biståndsenheten. På
Vuxenenheten har en handläggare på försörjningsstödet rekryterats, en tjänst är vakant sedan september och rekrytering
pågår. En handläggartjänst på missbruk/våld i nära har inte tillsatts under 2019. Nytt försök att rekrytera den tjänsten
pågår för närvarande.
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Barn och unga har fått fast personal på alla tjänster för första gången på många år. Under våren fanns en konsult inne för
att hjälpa till i familjerätten men därutöver har verksamheten varit självförsörjande på personalsidan.
I oktober 2019 samlokaliserades Individ- och familjeomsorgens tre enheter på Surbrunnsgatan 13 vilket gav
verksamheten mer ändamålsenliga och säkra lokaler.
Socialnämnden fattade beslut om att överföra Arbetsmarknadsenheten till IFO med start 1 jan 2020 vilket krävde en
omorganisation. Enhetschef för vuxen samt enhetschef för Barn och unga får förändringar i sina ansvarsområden och
enheterna byter namn till ”Enheten för arbete och försörjning” samt ”Individ- och familjeenheten”
Arbetsförmedlingens nedläggning i Strömstad påverkar de medborgare som står längst ifrån arbetsmarknaden mycket
negativt. Nedläggningen påverkar utfallet negativt gällande kostnader för försörjningsstöd, både under 2019 och
fortsättningsvis.
Socialnämnden antog nya riktlinjer för avgiftshandläggning och bedömning av behov avseende insatser enligt
Socialtjänstlagen (SoL) för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Stöd och Service
Stöd och service tillhandahöll tjänster enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inom flera områden riktade till barn och vuxna. Verksamheten består av arbetsmarknadsenhet
(AME), LSS boende, LSS insatser, Personlig assistans och boendestöd samt boende för ensamkommande barn (EKB).
Viktiga händelser under året
Beslut om åtgärder och effektivisering.
I budgetdialogen under våren lades en effektivisering som skulle hämtas hem under året. I augusti kom också beslut från
Kommunfullmäktige att förvaltningen uppdrogs att vidta åtgärder för att hantera det prognostiserade
budgetunderskottet.
Boende LSS
Boende LSS har haft två vakanta lägenheter på servicebostaden Löpargatan under hela året. Enligt prognos om framtida
behov kommer dessa lägenheter att behöva tas i bruk varför de inte avyttras.
Insatser LSS
Insatser LSS har under året haft volymökningar inom verksamheten för sysselsättning på grund av nya beslut med stora
tillsynsbehov samt utökningar i befintliga beslut.
Inom Opalens verksamhet har man sedan 15:e juni tagit tillbaka verkställigheten av korttidstillsyn för ungdomar över 12
år vilken tidigare köpts av Barn- och Utbildningsnämnden. Detta, tillsammans med utökningar i befintliga beslut, påverkar
verksamhetens bemanningstal och resulterar i att personal- och vikariekostnader överstiger verksamhetens budget.
Verksamheterna har börjat implementera digitala hjälpmedel. Spol-och tork toalett har installerats. Sex nya Ipads har
köpts in som skall användas av deltagarna i verksamheten och kompetensutveckling för personal i aktuella appar för
målgruppen är inplanerad.
Arbetsmarknadsenheten
AME har ansvarat för kommunens extratjänster vilket inneburit en betydande insats även under 2019 då
Arbetsförmedlingen under hösten åter öppnade för nya extratjänster. Ett minskat antal anvisade har inneburit färre
besökare på Integrationscentrum och den extra resurs som tillsats på enheten förlängdes inte efter en pensionering i
november. AME har haft uppdraget att vårda kommunens bilpark (städ och tvätt) vilket upphörde under sommaren i
samband med att ansvarig för denna verksamhet gick i pension.
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Boende för ensamkommande
Boende för ensamkommande har fortsatt att minska i omfattning. Kommunen har ett stödboende i egen regi där 8
ungdomar bor.
Effektiv schemaplanering samt optimerad bemanning
Arbetet med fokus på brukares behov, verksamhetens behov samt hållbara arbetstider och scheman för personal har
varit ett stort fokusområde under hösten 2019. Det har gjorts olika insatser för att öka frisknärvaron inom alla enheter.

Vård och omsorg
arbetar med insatser och stöd till äldre och deras anhöriga, till exempel hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering,
korttidsvård, särskilt boende för äldre, dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt anhörigstöd.
Viktiga händelser under året
Stängning av avdelning vit på Beatbergsgården
Under sista kvartalet 2018 förbereddes stängning av 10 platser på Beatbergsgården med bakgrund i beslut om
effektiviseringar. Detta genomfördes fullt ut under januari 2019. Effektivisering uppnådd.
Kraftig ökad efterfrågan på korttidsboende
Under första kvartalet 2019 skedde en kraftig ökning av personer som hade behov av korttidsboende och man fick öppna
upp från 11 till 14 platser på korttidsboendet Udden. Utöver detta öppnades tillfälligt 6-8 platser på avdelning Vit på
Beatebergsgården. Detta fortsatte fram till juni vilket genererade ett kraftigt underskott i budget.
Kraftig ökning av kö till särskilt boende
Under mars 2019 skedde en ökning av antal ansökningar till särskilt boende, främst somatikplatser men även demens.
Detta beror delvis på stängning av platser men även på ett ökat behov av att ta emot snabbare från sjukhus. Ett antal
ärenden har överstigit väntetiden. Detta har dels gett ett ökat tryck på korttidsboendet och ökade kostnader för
förvaltningen i sin helhet.
Beslut om åtgärder och effektivisering.
I budgetdialogen under våren lades en effektivisering som skulle hämtas hem under året. I augusti kom också beslut från
Kommunfullmäktige att förvaltningens prognostiserade budgetunderskott skulle åtgärdas till årets slut. På enheterna
vidtogs åtgärder för att nå budget i balans.
Effektiv schemaplanering samt optimerad bemanning
Arbetet med fokus på brukares behov, verksamhetens behov samt hållbara arbetstider och scheman för personal har
varit ett stort fokusområde under hösten 2019. Det har gjorts olika insatser för att öka frisknärvaron inom alla enheter.
Arbetet har bidragit till en trend av minskade sjukskrivningstal på flera enheter, minskat vikariebehov och högre
personalkontinuitet vilket även avspeglar sig i det ekonomiska resultatet.
Professionell Planering i Praktiken - PPP
PPP har införts inom Vård- och Omsorg på boendena och fortsätter implementeras under 2019-2021. PPP innebär att alla
arbetar strukturerat och personcentrerat för att kvalitetssäkra för våra hyresgäster och underlätta arbetet för personalen.
Digitala lösningar
Under 2019 har ett flertal digitala lösningar prövats och planerats. Digital tillsyn via kamera prövas på Össbygårdens
boende, intelligenta duschar och toaletter, digitala medicinskåp har installerats och fortsätter under 2020. Digitala
signeringslistor har planerats och genomförs under 2020.
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Kostutbildning
Kostutbildning har i samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen hållits för all personal inom verkställigheten och
kommer fortsatt arbetas med under 2020.
Utöver detta har utbildningar hållits i Första hjälpen till psykisk hälsa, Brand/HLR, Hot- och våld, social dokumentation,
Treserva, reflektionshandledning av metodstödjare, lyftteknik samt ett flertal olika webbutbildningar.
Hemsjukvården
Hemsjukvården omorganiseras löpande för att bättre möta framtidens krav och bli mer flexibel. Man ser över vilka
arbetsuppgifter som kräver legitimation som sjuksköterska och vilka arbetsuppgifter som kan utföras av personal med
annan kompetens men med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Vidare har man gjort en översyn och förändring av
organisationens arbetsområden. Verksamheten har full bemanning av sjuksköterskor för första gången på många år. Dock
finns fortfarande rekryteringsbehov framöver av både sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. En
sjukskötersketjänst är omvandlad till arbetsledartjänst för att möta det ökade kravet på administration samt arbete med
förbättringsåtgärder inom området. Anhörigstödet har fortsatt arbetet med att inkludera fler målgrupper och har ett
pågående projekt i samverkan med Svenska Kyrkan för att minska ensamhet.
Hemtjänsten
Hemtjänsten i Strömstad rankades enligt brukarundersökningen 2019 som näst bäst i Sverige.
En omorganisation planerades och beslutades under 2019 och verkställs under 2020. Demensteamets spetskompetens
kommer flyttas till hemtjänst. Hemtjänsten planerar även en ny arbetsgrupp på Kosteröarna med dygnet runt service och
sjuksköterskekompetens i samverkan med hemsjukvården och Rehabenheten. Förväntas vara igång under andra kvartalet
2020.
Under september började Bemanningscentralen med direktbokning av vikarier vilket innebär att de bokas direkt utan
förfrågan när de lagt sig tillgängliga för arbete vilket har inneburit en effektivisering av bokningsarbetet.
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Verksamheten i siffror – Helår*

År
2016

2017

2018

2019

271

267

300

285

419

403

422

407

3

0

0

0

Boendebeläggning Särskilda boendeplatser (VO)
genomsnitt % under året

92%

92 %

96 %

98 %

Utnyttjandegrad korttidsplatser -Vård och omsorg i
genomsnitt % under året

65%

64 %

78 %

80 %

Antal ÄRENDEN ekonomiskt bistånd under året

250

251

298

256

Antal PERSONER ekonomiskt bistånd under året

422

552

590

457

Antal ärenden Barn och unga under året

306

320

297

285

Antal personer med placering – köpta platser under
året
IFO- Vuxna

17

17

21

16

Antal ärenden Missbruk & Beroende under året

94

94

92

83

Antal personer med placering- köpta platser under
året

9

10

5

5

Antal brukare med LSS insats under året

85

89

86

84

Antal resor färdtjänst under året inklusive
medresenär

6 193

8 007

7 161

Kostnad per resa

290 kr

268 kr

261 kr

Antal unika personer som fått hemtjänst
(SoL-insatser) under året
Antal unika personer som har fått hemsjukvård
(HSL-insatser) under året
Antal bokförda dagar betalningsansvar
(utskrivningsklara/färdigbehandlade patienter från
sjukhus)

IFO - Barn och unga

*Ovanstående statistik redovisar endast siffror, och är ett sätt att redovisa på. Statistiken ger indikationer på
volymer i verksamheterna, men beskriver inte de enskilda individernas behov av stöd och hjälp som bland
annat visar sig i kvalité och kostnader.
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MÅLUPPFYLLELSE
Långsiktigt mål Nämndmål
Status Trend
Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet

Måluppfyllelse

2030 upplever
Strömstads
invånare att de
har en god
tillgång till vård i
närmiljön

SAMSA -samordnad vård- och omsorgsplanering mellan kommun, sjukhus
och primärvård.

SAMSASamordnad
vård- och
omsorgsplaneri
ng mellan
kommun,
sjukhus,
primärvård

* Stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning från sjukhus
* Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov
* Personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska
omgående kunna skrivas ut därifrån på ett tryggt och säkert sätt
* Antalet dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts
som utskrivningsklara/färdigbehandlade ska minska
Den gemensamma rutinen i Västra Götalandsregionen för samordnad vårdoch omsorgsplanering fullföljs när det gäller hemtagning från sjukhus.
Socialförvaltningen har inte några registrerade kostnader för betaldagar för
färdigbehandlade patienter från sjukhus 2019.
När det gäller Samordnad individuell plan (SIP) uppfyller kommunen kravet.

2030 erbjuder
Strömstad ett
varierat utbud av
stöd- och
serviceformer för
att möta olika
behov under
livet

En trygg
professionell
och effektiv
verksamhet för
stöd och
omsorg med
utgångspunkt i
individens
behov

Samtliga tre verksamhetsområden ska delta i nationella
brukarundersökningar- Resultat helhetsbedömning minst 90 %
Brukarundersökningar har genomförts inom alla verksamhetsområden.
Resultatet i detalj redovisas i kommundatabasen Kolada och i
socialförvaltningens kvalitetsledningssystem.
Endast hemtjänsten uppnår dock målresultatet 90 %. Hemtjänsten har också
god svarsfrekvens jämfört med riket.
Samtliga verksamheter har goda resultat jämfört med medelvärdet i riket,
vilket kan tyda på att måltalet är väl högt satt.
* Svarsfrekvensen inom särskilt boende ligger på 45,5 % jämfört med riket
som ligger på 50 %.
* Svarsfrekvensen inom hemtjänst ligger på 62,4 % jämfört med riket som
ligger på 60,1 %.
_______________________________________________________________
Frågan "helhetsbedömning" är en egen separat fråga - inte ett samlat
resultat av samtliga frågor
Helhetsbedömning Vård & Omsorg:
* Hemtjänsten uppnår 100 % (helhetsbedömning alla kommuner: 88 %)
* Särskilt boende uppnår 83 %- (helhetsbedömning alla kommuner: 81 %)
Helhetsbedömning Individ- och familjeomsorg:
* 86 % av brukarna är nöjda med verksamheten som helhet. Detta är en
försämring jämfört med föregående år då motsvarande resultat låg på 95 %.
Helhetsbedömning Funktionshinder och boendestöd SoL:
* 81 % av brukarna är nöjda med verksamheten som helhet. Detta är en
liten försämring jämfört med föregående år då motsvarande resultat låg på
82 %.
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2030 erbjuder
Strömstad ett
varierat utbud av
stöd- och
serviceformer för
att möta olika
behov under
livet

Snabb och
effektiv
integration för
att motverka
utanförskap
och
bidragsberoen
de

Inom socialförvaltningen ska det finnas 14 platser för extratjänst eller annan
arbetsmarknadsinsats att erbjuda till nyanländ
Nya beslut om extratjänster upphörde 2019-01-01 och skulle ersättas
succesivt av andra arbetsmarknadsinsatser eller utbildning.
Arbetsmarknadsenheten har ansvarat för kommunens extratjänster vilket
har inneburit en betydande insats även under 2019 då arbetsförmedlingen
under hösten åter öppnade för nya extratjänster. Ett minskat antal anvisade
har inneburit färre besökare på integrationscentrum.
Inom socialförvaltningens verksamhet har det under året funnits ett stort
antal extra tjänster, språkpraktikanter och yrkespraktikanter. Utöver detta
har elever från både vuxenutbildningen och gymnasiet tagits emot.
Under 2019 beslutades att arbetsmarknadsenheten förs över till IFO 2020.
Detta för att kunna skapa större effektivitet gällande arbetet med att
motverka bidragsberoende.

Interna mål: Medarbetare
2030 är
Strömstads
verksamhetsidé,
värdegrund,
uppdrag och mål
väl kända bland
alla
medarbetare.

Fortsatt aktivt
värdegrundsar
bete i hela
organisationen

Fortsatt aktivt värdegrundsarbete i hela organisationen

2030 rankas
Strömstads
kommun som en
mycket attraktiv
arbetsgivare.

En trygg, säker
och
utvecklande
arbetsmiljö
med ett
salutogent
ledarskap

Resultat i medarbetarenkät: Kommunindex eller

Personal inom vård och omsorg ska genomgå socialstyrelsens
webutbildning - Äldreomsorgens nationella värdegrund - Målet uppfyllt
Kvalitetsgarantier ska finnas för alla verksamheter - Målet uppfyllt

Medarbetarenkäten har genomfört under hösten 2019.
Socialförvaltningen totalindex omfattar samtliga frågor i
medarbetarenkäten: Socialförvaltningen 71 Strömstads kommun: 69
HME- Hållbart medarbetarengagemang är ett index som mäter såväl nivån
på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga
att ta tillvara på och skapa engagemang. HME består av nio frågor som
tillsammans bildar ett totalindex för hållbart medarbetarengagemang som
samlas under tre huvudrubriker: Motivation, Ledarskap och Styrning
Socialförvaltningens index för HME har ökat från 77 år 2018 till 80 år 2019.

2030 har
Strömstads
kommun
Sveriges friskaste
medarbetare.

Aktivt och
systematiskt
arbete för att
minska
sjukfrånvaron

Aktivt och systematiskt arbete för att minska sjukfrånvaron.
Styrtal: ökad FRISKNÄRVAO på arbetsplatsen (tal för andel långtidsfriska)
Frisknärvaro socialförvaltningen som helhet: 2019: 30,63%
30,89%

2018:

Styrtal: minskad SJUKFRÅNVARO socialförvaltningen som
helhet: (sjukfrånvarotimmar i % av avtalad arbetstid, alla anställda-helår)
Sjukfrånvaro socialförvaltningens som helhet 2019: 9,27%

2018: 8,95%

Arbetet fortsätter kring rehabilitering och hållbara scheman 2020, vilket bör
ge ett bättre utfall gällande sjukfrånvaron.
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Interna mål: Ekonomi
2030 har
Strömstads
kommun, med
en god
ekonomisk
hushållning och
ett effektivt
resursutnyttjand
e, en
handlingsbereds
kap för
framtiden.

Budget i balans

Socialnämnden har vid årsbokslutet inte en budget i balans. Orsakerna är
flera, men härrör till stor del från oförutsedda kostnader inom Stöd och
Service där enskilda ärenden bidragit till underskott i flera verksamheter.
Återbetalning av felaktigt sökt ”dold moms” bidrar också till en negativ
budgetavvikelse.
Ett ökat tryck inom äldreomsorgen har ekonomiskt påverkat framförallt
korttidsverksamheten som gör ett underskott. Detta kompenseras dock av
överskott inom andra verksamheter, bland annat inom hemtjänsten.
Inom individ- och familjeomsorgen bidrar placeringskostnader till underskott
inom enheten för barn och unga, vilket dock kompenseras av återhållsamhet
inom andra verksamheter.
Uppföljning av ekonomin sker regelbundet i alla verksamheter tillsammans
med verksamhetschefer och ekonomicontroller
Med en procentuell avvikelse -0,3 % bedöms målet vara delvis uppfyllt.

Interna mål: Processer
2030 har
Strömstads
kommun
etablerat ett
effektivt internt
samarbete som
styrs av
helhetssyn och
gemensamma
mål.

Intern och
extern
samverkan ska
ske för att
erbjuda tidiga
insatser
snabbt.

Samverkan sker aktivt internt och även externt med en rad samhällsaktörer
inom alla delar av verksamheten. Det är en naturlig del av arbetet. Arbete
pågår kontinuerligt för att förbättra och förtydliga samverkansformerna.
En struktur för intern och extern samverkan har byggt upp i
kvalitetsledningssystemet för varje verksamhet. Många interna
samverkansrutiner har utarbetats under året.
Regelbundna team-möten genomförs som vägledning för att stärka
teamarbetet mellan professioner i syfte att uppnå en god och säker vård och
omsorg utifrån den enskilda individens behov.
Inom Individ-och familjeomsorgen har arbetsförmedlingens omorganisation
märkts av och resulterat i mindre samverkan och ökat tryck på verksamheten
för försörjningsstöd.
Bilaga finns.
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EKONOMISK REDOVISNING
Driftsredovisning
Driftsredovisning

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansnetto
Resultat exkl förändring av semesterlöneskuld
Förändringar av semesterlöneskuld
Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld

Belopp i mnkr
Gemensam Administration
Socialtjänst Individ- och familjeomsorg
Stöd och service
Vård och omsorg
Förändring semesterlöneskuld
Summa

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

66 244
-216 072
-26 286
-51 431
-293 789
-578
-228 123
-112
-228 235
511
-227 724

96 784
-225 140
-27 763
-77 077
-329 980
-557
-233 753
-96
-233 849
824
-233 025

95 772
-231 092
-30 306
-78 288
-339 686
-646
-244 560
-77
-244 637
530
-244 107

86 133
-231 338
-31 246
-76 139
-338 723
-818
-253 408
-106
-253 514
1 880
-251 634

79 018
-234 008
-33 404
-67 596
-335 008
-968
-256 958
-99
-257 057
1 959
-255 097

Utfall
Budget Avvikelse
-10 531 -10 134
-397
-39 746 -39 758
12
-60 958 -56 405
-4 553
-145 821 -148 078
2 257
1 959
0
1 959
-255 097 -254 375
-722

Budgetavvikelse/Ekonomi
Den slutliga budgetavvikelsen härrör till stor del från ett underskott inom Stöd och service, beroende till stor del på ökade
kostnader inom LSS-verksamheter. Detta underskott kompenseras dock till viss del av ett överskott inom Vård och
omsorg där bland annat hemtjänsten samt vissa boenden bidrar till ett överskott för verksamhetsgrenen. Individ- och
familjeomsorgen visar en budget i balans, dock gör enheten för Barn och Unga ett underskott på grund av
placeringskostnader, vilket dock kompenseras av överskott inom andra delar inom verksamhetsgrenen.
Ett återstående sparkrav om cirka 1,7 miljoner som ej var finansierat inför 2019 års budget bidrar delvis till negativ
avvikelse. Dock har delar av detta arbetats in under året genom bland annat ej tillsatta sjukskrivningar och
föräldraledigheter samt effekter av uppmaning om allmän återhållsamhet i alla verksamheter.
I samband med en revision av Skatteverket under 2019 gällande 2018 års räkenskaper uppdagades det att förvaltningen
återsökt så kallad ”dold moms” för vissa boenden samt köpt vård där detta ej varit berättigat. Detta har medfört att
förvaltningen har fått återbetala cirka 600 tkr, avseende 2018 samt delar av 2019, vilket belastar 2019 års resultat.
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Investeringsredovisning
Investering gällande digitala lösningar har slutförts under året vilket skapat förutsättningar för personal, framförallt inom
hemtjänst, särskilt boende samt hemsjukvård, att dokumentera digitalt på plats hos brukaren. Den större delen av de
äldre medicinskåpen har bytts ut mot digitala medicinskåp och investeringen kommer färdigställas i sin helhet under
första kvartalet 2020.
Ombyggnation av Vård och omsorg kommer enligt förslag om överflyttning skjutas till nästa år då denna ej kunnat
genomföras under 2019. Delar av medel gällande investeringsprojekt för takliftar, sängar Säbo samt Inventarier kommer
enligt förslag flyttas med till 2020 på grund av ännu ej inkomna fakturor. Varorna är dock beställda och levererade under
2019.

Investeringsredovisning
Belopp i mnkr
74218 SF Dig medicinskåp o signlist
74319 SF Bostadsanpassningar LSS
74418 SF Ombyggnation Vård/omsorg
74419 SF Takliftar, sängar Säbo
74519 SF Inventarier
74619 SF Digital lösn social dokum
74719 SF Digitala lösn Nattro
Summa

15

Budget
Utfall
906 000 906 029
200 000 168 855
800 000 109 100
400 000 242 560
300 000 107 997
450 000 450 000
200 000 195 200
3 256 000 2 179 741

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Antal anställda
varav kvinnor
varav män
Antal årsarbetare
Medelålder
Andel heltidsanställda
varav kvinnor
varav män
Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid
varav kvinnor
varav män
Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr)

2017
467
412
55
432
47,9
71
69
85
9,25
9,31
8,93
65

2018
449
386
63
416
46,8
72
69
83
8,95
9,15
8,13
65

2019
434
373
61
404
47,5
74
72
92
9,27
9,61
7,88
68

Personalstruktur
Vad gäller antal anställda har det minskat och det har även antalet årsarbetare. Det visar en proportionerlig
minskning av antalet medarbetare.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat där både korttidssjukfrånvaron och långtidsjukfrånvaron ligger till grund.
Arbetsmiljöarbete pågår för att minska sjukfrånvaron på kort och lång sikt. Under året har fokus funnits på
arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildningsinsatser har skett för chefer. Chefsverktyg och tydlig
rehabiliteringsprocess finns för att enklare och tydligare kunna följa upp rehabilitering. Det ska bidra till tidigare
kontakt och start av rehabilitering för återgång i arbete.
I de fall där långtidssjukskrivningar förekommer genomförs rehabutredningar och plan för rehabilitering upprättas.
Den kontinuerliga kontakten mellan arbetsgivare och arbetstagare under sjukskrivningsperioden är viktig också det
följs nu enklare upp att det sker.
Positivt noteras att HMEindex (Huvudindex hållbart
medarbetarengagemang)
ökar från 77 till 80 mellan
2018 och 2019. Se bild till
höger för ytterligare
information.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, något som återspeglas inte minst i
nyhetsflödet. Till detta kommer stora framtida demografiska och därmed ekonomiska utmaningar, där allt färre skall
försörja allt fler. Resultaten av detta påverkar kommunen i sin helhet. I Strömstad ser man en ökning av barn som
behöver stöd och skydd och tillkomst av nya målgrupper, men vi har ett gynnsamt läge när vi jämför oss med andra
kommuner.
Bevakning och strategisk planering av kommunens och förvaltningens integrationsarbete pågår. Detta för att kunna
bibehålla målsättningen, en röd tråd, i ett ordnat mottagande som ska leda till självförsörjning och förebygga
bidragsberoende, men det finns stora utmaningar inför framtiden. Omfattande förändringar på nationell och lokal nivå
medför att vi måste bygga nya strukturer för en effektiv samverkan. Vi ser idag konsekvenser av arbetsförmedlingens
organisationsförändring, med längre väntetid för få ett personligt besök till stånd, något som i sin tur kan leda till
ytterligare väntan för att etableringen ska komma igång och den fortsatta planeringen för det nya livet i kommunen ska
kunna påbörjas.
Utveckling av digitala lösningar inom hela förvaltningen fortsätter. Det finns behov av att diskutera vidare kring hur detta
ska finansieras, då det allt oftare blir kostnader i driften genom nya leasingavtal som inte funnits med som en investering
sedan tidigare.
Verksamheterna har stora behov av att rekrytera framöver och ser redan idag svårigheter att rekrytera vissa
yrkesgrupper. De positiva resultaten i brukarundersökningar ska användas som en del i vårt rekryteringsarbete.
Verksamheterna ska arbeta vidare med att sänka sjukfrånvaro, med fortsatt fokus på ett hållbart arbetsliv.
Arbete med uppföljningen av bl.a. förvaltningens hyresavtal samt risk- och konsekvensanalyser som ingår i vårt fortsatta
kvalitetsarbete.
Stöd och service
Under 2019 har Socialförvaltningen arbetat fram en organisationsförändring vilken träder i kraft 1:a januari 2020.
Förändringen innebär för Stöd och Service del att Arbetsmarknadsenheten flyttas till Individ- och familjeomsorgen och att
enheten för Boendestöd och personlig assistans flyttas till den nya verksamheten Insatser i hemmet.
Verksamhetsområde Stöd och Service byter namn till Boende och Daglig verksamhet där samtliga boenden ingår (boende
LSS, SÄBO samt Opalen) tillsammans med enheten för sysselsättning enligt LSS & SoL.
Arbetet med optimerad bemanning och hållbara scheman kommer att fortsätta ha högt fokus under 2020, dels utifrån
målet att öka frisknärvaron och dels utifrån effektiviseringskrav i budgeten för 2020.
Digitalisering är ett annat viktigt fokusområde för 2020 och framåt. Verksamheten har behov av investeringar i
välfärdsteknologi samt kunskapsutveckling kring denna. Vidare är kompetensutveckling utifrån de målgrupper vi möter
idag och de individuella behoven hos våra brukare ett prioriterat område. Önskat läge inom LSS-området är att vi skall ha
stödpedagoger på alla enheter samt en metodstödjare med inriktning på LSS-frågor och Socialpsykiatri.
Kommunens stödboende för ensamkommande barn har idag åtta boende varav fem av dessa fyller 21 under 2020 och
därmed inte längre har rätt till insatsen. Detta är en utmaning dels för utformningen av stödboende framåt och dels i
fråga om hur de ungdomar som fyller 21 kan finna andra boendelösningar.
Integrationscenter behöver anpassas till lägre antal deltagare och möjligheterna till samordning med andra verksamheter
ses över.
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Vård och omsorg
Fortsatt utveckling för att anpassa verksamheten inför framtiden. Verksamheten ska våga testa olika former av tekniska
hjälpmedel och vara kreativ och nytänkande gällande vården.
När det gäller medarbetare och personal så ligger fokus på ett fortsatt stort arbete kring frisknärvaro på jobbet.
Verksamheten måste ha medarbetare som mår bra på jobbet för att de skall orka med det krävande arbete som de gör.
Detta handlar om en positiv kultur på arbetsplatsen där man stöttar och stärker varandra. Det handlar också om ett aktivt
ledarskap där man ser, bekräftar och coachar. Sist men inte minst så handlar det om hållbara scheman. Schemat skall
vara så ansvarfullt utformat att medarbetare skall orka arbeta heltid och ändå få den återhämtning de behöver.
Individ- och familjeomsorgen
Från årsskiftet 2020 omorganiseras verksamheten. Missbruk- och våld i nära-handläggare samt resursteam hamnar då
under samma chef och arbete sker för att utveckla samverkan mellan dessa och hitta nya forum i detta. Vidare är trenden
att anmälningar till barnvården ökar och man ser att vålds- och hedersärenden ökar i hela landet. Detta är en utmaning
att hantera och rekrytering pågår för att anställa ytterligare en handläggare som ska arbeta mot missbruk och våld i nära
relation. Även på barnavårdssidan är detta en viktig fråga och där ska personal gå utbildningar i att genomföra
barnavårdsutredningar gällande våld, samt att flera gått Patriark (bedömningsverktyg för hedersrelaterad problematik)
under december månad.
Under 2019 beslutades att arbetsmarknadsenheten och integrationscenter förs över till IFO 2020 och samorganiseras
med försörjningsstöd, budget- och skuld samt Träffpunkten. Detta görs bland annat för att kunna skapa större
effektivitet gällande arbetet med att motverka bidragsberoende.
En stor utmaning är hur Arbetsförmedlingens arbete kommer att se ut under 2020 och hur våra möjligheter till
samverkan kommer att se ut.
En annan utmaning är den kortade tiden för utskrivningsklara från den psykiatriska slutenvården. Det korttidsboende som
idag finns i Strömstad är inte anpassat för målgruppen. Detta påverkar också Boendestödet som får kortare tid att
förbereda insatser i hemmet för den enskilde med behov.
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