
Verksamhetsberättelse 2018 
Socialnämnden 

Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 1 119 tkr inklusive 
semesterlöneskuldsförändring. Exklusive semesterlöneskuldförändring är resultatet -761 tkr.  
 
Den stora positiva förändringen av semesterlöneskulden beror på att mer semester tagits ut än vad 
som tjänats in. En bidragande faktor till detta tros vara att riktlinjerna gällande hur många sparade 
semesterdagar en anställd max får inneha har förändrats. 
 
Underskottet inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) beror till stor del på fler placeringar än väntat på 
enheten för barn och unga. Under 2018 har det gjorts fem stycken omhändertagningar enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), vilket är ovanligt mycket. Ett beslut i enlighet med 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) förklarar budgetavvikelsen på Vuxen – missbruk. 
Personalbrist och rekryteringssvårigheter har även för 2018 resulterat i att IFO behövt anlita konsulter i 
verksamheten, vilket ger ett underskott avseende personal. 
 

Inom verksamhetsgrenen Stöd och Service förklaras underskottet till stor del av kostnaderna för 
externa placeringar i form av boende enligt LSS 9:8 på gymnasieskolan Utsikten i Dals-Ed. Även övriga 
placeringar utanför kommunen bidrar till en negativ budgetavvikelse. Underskotten kompenseras dock 
delvis av överskott inom boendestödet på grund av vakanta tjänster.  

Vård och Omsorg visar ett stort överskott vid årets slut. Inom hemsjukvården samt rehabenheten har 
ett antal vakanser till följd av rekryteringssvårigheter medfört ett budgetöverskott. Ytterligare så visar 
både hemtjänsten och ett par av de särskilda boendena ett budgetöverskott till stor del tack vare 
effektivare schemaplanering.  
 
 2018 2018 2018 
SOCIALNÄMND Nettokostnader  
Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse 
Gemensam administration  9 619 10 615 996 
Socialtjänst Individ- och familjeomsorg 43 055 38 851 -4 204 
Stöd och service 57 450 53 881 -3 569 

Vård och omsorg  143 391 149 407 6 016 
Förändring semesterlöneskuld -1 880 0 1 880 
Summa 251 635 252 754 1 119 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
 
 
Betydande händelser                                                                                                                            
 
Effektiv schemaplanering med fokus på brukares behov och hälsosamma arbetstider för personal har 
fortsatt varit ett stort fokusområde under 2018. Det har även gjorts olika insatser för att öka 
frisknärvaron inom alla enheter. Arbetet har bidragit till lokalt minskade sjukskrivningstal, minskat 
vikariebehov och högre personalkontinuitet vilket även avspeglar sig i det ekonomiska resultatet. 
 
Trygg och säker hemgång: Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i kraft. Den 25 september trädde ”Överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård” i kraft vilken svarar upp på den nya lagen och innebär för kommunens verksamhet större 
krav på tillgänglighet utanför kontorstid samt kortare tidsfrister för hemgång. Inom Vård- och Omsorg 
är det särskilt HSL verksamheterna, hemtjänsten och korttiden som påverkas. 
 
PPP (Praktisk professionell planering) har införts inom Vård- och Omsorg på boendena under hösten 
2018 samt fortsätter implementeras under 2019-2021. 
PPP innebär att alla arbetar strukturerat och personcentrerat för att kvalitetssäkra för brukare och 
underlätta arbetet för personalen. 
 
Chef i Beredskap infördes i juni och innebär att det finns chef i jour kvällar och helger för 
verksamheterna inom Stöd och Service och Vård och Omsorg. Enhets- och Verksamhetschefer har jour 
veckovis fördelat över året. AME är inte inkluderad i detta.  
 
WiFi: Under hösten påbörjades utbyggnaden av WiFi på kommunen SÄBO vilken kommer att slutföras 
under 2019. Detta är ett led i att förbereda för nya digitala lösningar och hjälpmedel samt höja 
kvaliteten på kommunens boenden.  
 
Utbildningar: Under året har utbildning i förflyttningsteknik påbörjats och 200 av 300 personal som 
arbetar med brukare har fått utbildning under 2018 i Rehabenhetens regi. Resterande personal 
kommer utbildas under 2019 och utbildning skall sedan hållas löpande.  
Under november påbörjades en utbildningsinsats i ”Handhavande av Medicintekniska 
produkter/lyfthjälpmedel” vilken utarbetats och hålls av Rehabenheten. All personal som hanterar 
lyfthjälpmedel skall ha genomgått kursen.  
En uppdragsutbildning i samarbete med Vuxenutbildningen i Strömstad och med medel från 
Omställningsfonden påbörjades hösten 2018. Utbildningen riktar sig till tillsvidareanställd personal, går 
på halvfart och ger gymnasieexamen Vård- och Omsorgsprogrammet. Arbetsgivaren bidrar med 
studier på betald arbetstid 25 % av arbetstiden.  
Chef och grupp utbildning ”Ledarskap i en föränderlig tid” påbörjades i slutet av året och löper på 
under hela 2019. Samtliga enhetschefer deltar och även personal samt elever får under denna tid tre 
utbildningstillfällen. Utbildningen finansieras helt av bidrag för att förvaltningen tar emot studenter i 
APL (arbetsplatsförlagt lärande).  
Utöver detta har utbildningar hållits i Första hjälpen till psykisk hälsa, Brand/HLR, Hot- och Våld, 
dokumentation, verksamhetssystemet Treserva, Gemensam omsorgsfilosofi, 



schemaläggningsprogrammet TimeCare Multiaccess, lyftteknik samt ett flertal olika webbutbildningar. 
 
Extratjänster: Under året har Vård- och Omsorg haft nio extratjänster i sina verksamheter. 
 
Aktivitetsombud har funnits i varje verksamhet. De har under året anordnat ett brett utbud av 
aktiviteter för de personer vi har i verksamheterna och varit mycket uppskattat. Satsningen har 
finansierats av Socialstyrelsen under ett antal år men avslutas 2018.  
 
Fysisk Arbetsmiljö: Jägarens SÄBO har under hösten bytt ut takbelysningen på hela äldreboendet och 
på enhet röd som inte har fönster ute på enheten så har dagsljuslampor installerats. Man har även 
investerat i nya möbler och gardiner i matsalen samt gjort förbättringsåtgärder i personalrummet. 
Insatserna har inneburit ökad trivsel och högre kvalité på boendet. 
Solbogården har påbörjat utbyte av gamla möbler i gemensamhetsutrymmen. Man har även bytt ut en 
defekt desinfektor.  
 
Hemsjukvården har omorganiserats för att bättre möta framtidens krav och bli mer flexibel. Man har 
dels sett 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 fortsatt svårigheter att rekrytera sjuksköterskor för att ersätta pensionsavgångar. 
Man har under hösten rekryterat tre av de sju personer man har behov av och dessa påbörjar sin 
anställning under början av 2019. 
 
Hemtjänsten i Strömstad rankades enligt brukarundersökningen 2018 som näst bäst i Sverige. 
Den omorganisering som genomfördes hösten 2018 med en sammanslagning av två arbetsgrupper och 
en gemensam kvällsgrupp föll väl ut och medarbetarna upplever att det blivit bättre samarbete 
samtidigt som det har påverkat det ekonomiska resultatet positivt.  
 
Bemanningscentralen fick ny enhetschef den första februari och flyttade tillbaka till Surbrunnsgatan 
15 den 27/3, nu sitter man tillsammans med vuxenenheten. 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. 
 
Anhörigstödet har börjat styra om mot att bli mer riktad mot fler grupper i samhället än äldre och har 
sökt flera externa samverkansparter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Individ och familjeomsorgen (IFO) arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänstens hela 
verksamhetsområde. Ensamkommande barn och familjerätt. Vuxenenheten arbetar med människor 
som behöver stöd och hjälp med sin ekonomi, missbruks/beroendeproblematik 
/våldsutsatthet, flyktingmottagning.  
Biståndsenheten, bistånd till äldre, till människor med funktionsnedsättningar, färdtjänst och  
bostadsanpassning. 
 

Betydande händelser 
 
Under 2017 och 2018 har det skett en drastisk minskning i anvisningar vad gäller ensamkommande 
barn, vilket har krävt en omställning av verksamheten avseende handläggning. Från att ha varit fyra 
handläggare under åren när ärendena var som flest finns nu en handläggare kvar som riktas till den 
aktuella målgruppen. Även de övriga kommunanvisningarna minskade till hälften under 2018 och 
minskas ytterligare 2019. Det huvudsakliga arbetet med dessa målgrupper har nu gått från att ordna 
det initiala mottagandet till att arbeta med etablering och integration. 
 
Bostadsfrågan för kommunanvisade nyanlända är fortfarande ett arbete under utveckling, en 
överenskommelse med bostadsbolagen kom till stånd i maj 2017 och sedan dess har det varit 
månatliga uppföljningsmöten mellan Socialförvaltningen och bostadsbolaget. Kommunen har tack vare 
detta samarbete klarat av att ta emot de kommunanvisningar som gjorts 2018. 
Rekryteringssvårigheter har även 2018 påverkat verksamheten. Störst är personalbristen inom IFO 
barn- och unga där verksamheten i stället för att arbeta med verksamhetsutveckling nästan 
uteslutande har behövt lägga fokus på att klara grunduppdragen, som till en stor del lösts med stöd av 
konsulter. Under hösten har dock flera rekryteringar gjorts till barn- och unga. Enheten har också 
under året stärkts upp med en seniorhandläggare som har till uppgift att stötta och vägleda nya 
medarbetare. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade 2017 Ensamkommande-handläggningen och fann 
ett flertal brister. Återrapporter skedde flera gånger efter krav på kompletteringar från IVO. Ärendet är 
nu avslutat. Ytterligare en anmälan avseende brister i hanteringen av ett ärende inom Enheten för 
barn och unga inkom under 2018. Svar återrapporterat och ärendet avslutat. 
 
Kostnaden för försörjningsstödet har under 2018 legat på ungefär samma nivåer som 2017.  
Försörjningsstödet har analyserats under 2018 och man har identifierat målgrupper, arbetat fram 
riktade insatser, förstärkt samarbetet med Arbetsmarknadsenheten (AME), Samordningsförbundet 
Väst och Arbetsförmedlingen (AF), samt krävt tydligare underlag från sjukvården beträffande 
arbetsförmåga. 
 
Våld i nära relationer: Under 2016 och 2017 märktes en markant ökning vad gäller VIN (Våld i nära)-
ärenden. Antalet skyddsplaceringar ökade. Under 2018 har vuxenenheten arbetat på att ta fram nya 
riktlinjer och rutiner, stärkt upp stöd till förövare genom en mansmottagning samt internutbildat hela 
IFO i Våld i nära relationer. Utvecklingsarbetet fortsätter 2019 och kommer bland annat inriktas på 
hedersproblematik.  
 
Hemmaplansinsatser: En familjebehandlare har anställts till IFO:s resursteam. Det innebär att 
målgruppen för resursteamet nu utökats till att innefatta barn och familjer. Resurser finns nu för att 
kunna erbjuda barn, familjer, ungdomar, människor med missbruks-och beroendeproblematik, 
människor med psykisk ohälsa, våldsutsatta, och förövare insatser på hemmaplan.  



 
Lag om samverkan vid utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård har nu enligt avtal börjat gälla för den 
somatiska delen av slutenvården. Detta har medfört ett nytt arbetssätt då större krav ställs på att 
kommunerna snabbare ska kunna planera för och kunna ta hem patienter från slutenvården, alla dagar 
på året. Detta ställer högre krav på kommunernas tillgänglighet, och det har introducerats och 
utbildats i en ny version av det gemensamma IT-systemet, SAMSA. Under året har en lokal arbetsgrupp 
arbetat med samverkan kring de nya förutsättningar som gäller och som även fortsatt förändras.  
Biståndschefsnätverket gick samman kring vilket avtal man önskade se i fråga om övergången gällande 
den psykiatriska slutenvården och kunde med framgång få gehör för sina förslag. Kostnaden för 
utskrivningsklara personer från sjukhus var noll kronor under 2018.  
 

 
Stöd och Service tillhandahåller 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 arbetslivsenhet, LSS boende, LSS insatser, Personlig assistans och boendestöd samt boende för 
ensamkommande barn (EKB). 
 
Betydande händelser 
 
Titulatur och Kompetens: Under året har en kompetensinventering genomförts och insats i form av 
uppdragsutbildning har erbjudits de som inte når upp till kompetenskraven för titeln Stödassistent. 
Nya yrkestitlar införs från och med 2019 för personal inom Boende LSS, LSS insats och Boendestöd. 
  
Chef i Beredskap infördes i juni och innebär att det finns chef i jour kvällar och helger för 
verksamheterna inom Stöd och Service och Vård och Omsorg. Enhets- och Verksamhetschefer har jour 
veckovis fördelat över året. AME är inte inkluderad i detta.  
 
Utbildningar: Utöver de utbildningar som redogjorts för i verksamhetsberättelse för Vård och Omsorg 
och där personal från Stöd och Service deltar har all personal från Boende LSS deltagit i ”Intellektuella 
funktionsnedsättningar, åldrande och demens” med Barry Karlsson, anordnat av Fyrbodals 
kommunalförbund. All personal inom Daglig verksamhet har genomgått utbildning i Supported 
Employment (se nedan för beskrivning) vilket finansierats av priomedel för psykisk hälsa. Personal på 
Boende EKB har deltagit i utbildningar kring Hedersförtryck och Lågaffektivt bemötande. 
 
Arbetsmarknadsenheten (AME) bytte under året namn från tidigare Arbetslivsenheten. 
 
Extratjänster: AME har haft ett stort fokus på att tillsätta och följa upp kommunens extratjänster. Det 
har slutits avtal om totalt 40 extratjänster vilka administreras av enhetschefen för AME.  
 
Återbruket har fått en rejäl ansiktslyftning i och med en ombyggnation som gett mera utrymme men 
också en bättre översikt av varorna. Kunderna såväl som personal har tagit emot detta nya återbruk 
mycket positivt. 
 
Steg 1 är ett tvåårigt EU-finansierat projekt i samarbete med Samordningsförbundet Väst som syftar till 
att få ungdomar som varken studerar eller arbetar att få hjälp med att ta ett steg närmare antingen 
studier eller arbete via praktik. Till detta har två ungdomskonsulenter anställts, varav den ena med 
finansiering av Samordningsförbundet. Arbetet har kommit igång och ett samarbete med olika 
remittenter har etablerats. 
 



Integrationscenter har utöver den ordinarie verksamheten startat två projekt inom ramen för Lokala 
Jobbspår, som man sökt pengar för från delegationen för ungdomar och nyanlända till arbete (DUA)-
medel. Det ena är ett enkelt jobbspår för personer som har haft svårt att lära sig läsa och skriva 
svenska och på så vis blivit utanför arbetsmarknaden. Jobbspåret har gått ut på att delta i den 
nygrundade syverkstaden. Det andra är ett städspår för att lära personer som gått i syverkstaden och 
kommit igång med språket grunderna i städtekniker för att kunna vidareslussa dessa till extratjänster 
inom städ eller till den externa arbetsmarknaden. 
 
Boende LSS har utökat Servicebostaden Löpargatan med en lägenhet. Gruppbostaden Skomakargatan 
har sedan augusti haft en sattelitbostad tillkopplat sig för att verkställa ett beslut om boende i eget 
hem.  
 
Daglig verksamhet: Daglig verksamhet flyttade samman personal och brukare från tidigare Färg och 
Form, Vadalsgruppen och Hemvaktmästaren i gemensam verksamhet i ny lokal under namnet 
Solbackens dagcenter. Den nya verksamheten möjliggör ett större utbud av aktiviteter och mer 
individanpassad sysselsättning.  
Daglig verksamhet startade ytterligare en verksamhet, Café Svarte Daniel på Kulturhuset Skagerak.  
 
Arbetsstöd i Strömstad (AsiS): Under hösten har två utav daglig verksamhets personal gått en 
fördjupad utbildning i metodiken Supported Employment och vi har startat ”Arbetsstöd i Strömstad”, 
AsiS har startat. Uppdraget riktar sig mot deltagare från främst LSS och socialpsykiatrin, där man bistår 
människor i att, med rätt stöd, komma ut i ordinarie arbete. 
 
Sysselsättning SoL: Under året har Stöd och Service i samverkan med biståndsenheten arbetat med 
frågan om hur kommunen kan erbjuda en behovsprövad insats för brukare inom socialpsykiatrin. Detta 
har resulterat i att ansvaret för denna målgrupp tillförs LSS insats och att enheten byter namn till 
Sysselsättning LSS och SoL. En verksamhet flyttas från AME till denna enhet (Tjärndalsgruppen) från 
årsskiftet. 
 
Personlig assistans: För att underlätta rapporteringen av den personliga assistansen till 
Försäkringskassan har ett digitalt stöd (AIAI) tagits i bruk sedan i maj. Systemet innebär en 
kvalitetssäkring av de uppgifter vi rapporterar in. 
 
Boende EKB: Behovet av HVB platser har fortsatt att minska under året, från åtta till två. I juli flyttades 
verksamheten till en mindre lokal i anslutning till kommunens stödboende. Detta innebar en bättre 
anpassning till det aktuella behovet och en effektivare personalplanering. Vid årsskiftet var sju 
ungdomar inskrivna i stödboendet. 
 
 
 

 

 

 

 

 



Förvaltningsledningen/kontoret 

Kontoret arbetar med förvaltningsgemensamma uppgifter och att vara ett stöd till verksamheterna, 
kvalitetssäkra ekonomiska och administrativa uppgifter och processer som verksamheten arbetar med. 
IT-support, dokument och ärendehantering samt bereda och stödja det politiska arbetet. 

Betydande händelser 
 
2018 har handlat till en del om ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar och 
verksamheterna knutna till de målgrupperna. Situationen för ensamkommande barn har förändrats 
under året som inneburit att få bor kvar på institutionsboende och fler bor i stödboende i kommunen 
då personerna har fyllt 18 år. Drygt tjugo personer studerar och bor med stöd av civilsamhället och 
svenska kyrkan där kontinuerlig uppföljning sker av kommunen, samverkan sker internt och med 
arbetsförmedlingen för ett bra mottagande och god integration. 

Handlingsplan för kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar, som sträcker 
sig från 2017-2019, har delredovisats till kommunstyrelsen. Under 2019 kommer en utvärdering av 
arbete ske och förslag till fortsatt läggas till kommunstyrelsen för beslut om fortsättningen.  

Fortsatt dialog har förts med bostadsbolagen gällande verksamhetens lokaler angående 
underhållsplaner, hyressättning med mera. Detta har bland annat resulterat i att en ny 
gränsdragningslista är under framtagande som ytterligare skall tydliggöra ansvarsfrågan.  

Ett arbete har pågått gällande implementation av GDPR, främst fokuserat på att uppdatera 
förvaltningens rutiner och säkerställa att dessa efterlevs.  

Under 2018 har en Kostnad-per-brukare undersökning genomförts för att på ett bra sätt kunna jämföra 
oss med andra kommuner gällande vår kostnadsnivå inom olika verksamheter. Underlaget har dels 
använts i arbetet med Mål och Budget 2019 men också för fördjupad analys inom områden där vi är 
dyrare än andra kommuner.   

Kvalitetsarbetet har under året bland annat handlat om att säkerställa de ekonomiska rutinerna.  

Kvalitetsledningssystemet har utvecklats ytterligare under året med bl.a. fortsatt 
implementeringsarbete i verksamheten, samt revidering av dokument. 

Förvaltningsövergripande händelser 

Förvaltningen har varit med och arrangerat en tema-vecka om mental hälsa tillsammans med 
folkhälsorådet. 

Frågan om transporter inom kommunen har återaktualiserats och diskussioner har förts över 
förvaltningsgränserna om hur en bättre samordning av dessa kan ske.  

Rekryteringsläget är fortsatt besvärligt och har inte förbättrats under året. Förvaltningen ser ett antal 
yrkesgrupper som är särskilt utsatta, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 
socialsekreterare. Förvaltningsövergripande diskussioner har förts, i samarbete med kommunens HR-
avdelning, om hur Strömstad kommun skall bli en mer attraktiv arbetsgivare i förhoppningen om att 
underlätta kompetensförsörjningen framgent.  

 
 



Framtid och utvecklingsbehov 
 
Digitalisering kommer få en allt större betydelse för socialförvaltningens arbete. Inför 2019 finns 
planer för införande av digital teknik inom samtliga verksamhetsområden. Under året förväntas så gott 
som alla enheter få tillgångar till fiber/WiFi vilket ger verksamheten rätt förutsättningar att 
implementera välfärdsteknik. Det kommunövergripande arbetet avseende Mina sidor, Mina 
meddelanden och riktiga E-tjänster kommer även de göra att förvaltningens möjligheter att använda 
ny digital teknik ökar.  
 
Integration/sysselsättning Det stora antalet nyanlända flyktingar som kom till kommunen under 2015-
2016 har nu gått igenom etableringsfasen där målet är att personerna ska kunna försörja sig på egen 
hand. En utmaning för hela kommunen är att anpassa och underlätta för personerna att komma in på 
arbetsmarknaden genom arbete, olika arbetsmarknads åtgärder, studier, sysselsättning eller praktik. 
Graden av sysselsättning kommer i slutändan påverka hur stort försörjningsstödet blir. Nyckel för att 
lyckas handlar om att skapa en effektiv samverkan – inom kommunen, med andra offentliga aktörer 
och kanske framförallt med privata företag. 
  
Kompetenskartläggning och kompetensförsörjning Inom de kommande fem åren kommer ungefär 
160 personer behöva anställas till förvaltningen. I och med genomförandet av titulatur och kompetens 
krävs att ungefär 90 % av denna personal har någon form av vidareutbildning. Det största behovet 
utgörs av undersköterskor men även socionomer, administratörer, stödpedagoger och chefer kommer 
vara eftersökta kompetenser. Förvaltningen kommer fortsätta erbjuda befintlig personal utbildning till 
undersköterska genom Komvux.  
 
Lokaler  
Under 2018 har ett omfattande arbete kring förvaltningens lokalförsörjning påbörjats. Under de 
kommande åren kommer detta fortsätta med fokus på att: 

• Etablera årligt återkommande aktivitet där genomgång och planering av respektive enhets 
lokalsituation genomförs. 

• Lokalplanering ska ske på längre perspektiv och med bättre samplanering mellan enheter och 
verksamheter. 

• Upprätta rutiner för granskning och omförhandling av hyreskontrakt   
• Tydliggöra roller och ansvar, både internt och externt.  
• Förbättra samverkan med både hyresvärd och andra förvaltningar/myndigheter. 
• Etablera rutiner för dokumentation och uppföljning av synpunkter och felanmälningar. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
    
 



   Verksamheten i siffror 
 
 

Nyckeltal bokslut helår 2018 År 
2016 2017 2018 

Antal unika personer som fått hemtjänst  
(SoL-insatser) under året 
 
Genomförda timmar i snitt per brukare/hemtjänst 
under året 

271 
 
 

162,9 

267 
 
 

148,5 

300 
 
 

126,9 
 

Antal unika personer som har fått hemsjukvård  
(HSL-insatser) under året 
 

Antal insatser hemsjukvård under året 
 

419 
 
 

10 176 

403 
 
 

9 235 

422 
 
 

9 816 

Antal bokförda dagar Betalningsansvar 
(utskrivningsklara patienter från sjukhus) 
 

 
3 

 
0 

 
0 

 
Boendebeläggning Särskilda boendeplatser (VO) 
genomsnitt  %  under året 

 
92% 

 
92 % 

 
96 % 

 
Utnyttjandegrad korttidsplatser -Vård och omsorg i  
genomsnitt  %  under året 

 
65% 

 
64 % 

 
78 % 

 
Antal ÄRENDEN ekonomiskt bistånd under året 
 
Antal PERSONER ekonomiskt bistånd under året 
Antal UNDER 18 år under året 

 
250 

 
422 
148 

 
251 

 
552 
236 

 
298 

 
590 
248 

IFO - Barn och unga 
 
Antal ärenden Barn och unga under året 
 

Antal personer med placering – köpta platser under året 

 
 

306 
 

17 

 
 
       320 
 

17 

 
 

297 
 

21 
IFO- Vuxna 
 
Antal ärenden Missbruk & Beroende under året 
 
Antal personer med placering- köpta platser under året 
 

 
 

94 
 

9 
 

 
 

94 
 

10 

 
 

92 
 

5 

 
Antal brukare med LSS insats under året 
 
Antal insatser under året 

 
85 

 
166 

 
89 

 
180 

 
86 

 
172 

 
Antal resor färdtjänst under året inklusive medarbetare 
 

Kostnad per resa 
 
 

 6 193 
 

290 kr 

8 007 
 

268 kr 

 

 

 

 



 

 

 

 
 2016 2017 2018 
    
Ekonomi    

Verksamhetens intäkter, tkr 96 784 95 772 86 133 
Verksamhetens kostnader, tkr -329 810 -339 879 -337 767 
   varav personalkostnader*)  -225 140 -231 622 -229 458 
Verksamhetens nettokostnad, tkr -233 026 -244 107 -251 635 
Budget, tkr 236 072 243 597 252 754 
Budgetavvikelse, tkr 3 045 -510 1 119 
    
*)varav förändring semesterlöneskuld  824 530 1 880 

Nettoinvesteringar, tkr                   653                     304                    744 

 

Budgetavvikelse/Ekonomi 

Slutlig positiv budgetavvikelse beror till stor del på en stor positiv förändring av semesterlöneskulden. 
Intäkterna över åren har minskat vilket kan förklaras av minskade kostnader och därmed intäkter för 
integrationen. Antalet placerade ensamkommande barn har minskat drastiskt det senaste året 
tillsammans med minskade kostnader för PUT-boende. Kostnaden för placerade brukare inom Individ- 
och familjeomsorgen samt Stöd och Service har däremot ökat det senaste året.   

Investeringsverksamhet 

Socialförvaltningen har under året genomfört investeringar när det gäller WiFi till särskilda boenden 
samt investeringar i takliftar, sängar etc. Ombyggnation inom Vård och Omsorg har påbörjats på 
Jägaren och kommer påbörjas på Beatbergsgården där stängning av en avdelning har inletts. De 300 
tkr som avsatts för detta 2018 önskar nämnde därför flytta med sig till 2019. Upphandling gällande 
digitala lås har dragit ut på tiden varför nämnden önskar flytta med sig cirka 430 tkr till 2019.  

 

 

 

 



 

Personal 
 2016 2017 2018 
    
Antal anställda 482 510 510 
   varav kvinnor 420 419 409 
   varav män 62 91 101 
Antal årsarbetare 438 471 474 
Medelålder 47,9 47,9 46,8 
Andel heltidsanställda  68 71 72 
   varav kvinnor 66 69 69 
   varav  män 79 85 83 
Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 8,76 9,26 9,47 
   varav kvinnor 8,59 9,28 9,61 
   varav  män 9,58 9,18 8,89 
Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 64 65 65 

Personalstruktur 

Vad gäller antal anställda är det oförändrat men det har skett en ökning av antalet årsarbetare. Detta 
visar på att sysselsättningsgraden har ökat på befintlig personal där också fler arbetar heltid men det 
resulterar även i att antalet timvikarier inte kunnat minska. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat varav det främst är korttidssjukfrånvaron som ökat medan långtidsjukfrånvaron 
är oförändrad. 
 
Arbetsmiljöarbete pågår för att minska sjukfrånvaron på kort och lång sikt. Under året har man infört 
ett chefsverktyg 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. 

 

Övrigt 

Flertal utbildningsinsatser sker som i ett led i kompetensförsörjningen exempelvis uppdragsutbildning 
till undersköterska för tillsvidareanställd personal som idag är vårdbiträden men också genomförd 
certifiering för vård- och omsorgscollege.  

 

 

 

 



 

Måluppföljning Socialnämnden 2018 
 
Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 
Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 
2030 upplever 
Strömstads invånare 
att de har en god 
tillgång till vård i 
närmiljön 

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

 
 

 
 

Samtliga tre verksamhetsområden, Vård och omsorg, IFO, 
Stöd och Service, har deltagit i nationella 
brukarundersökningar under året. Samtliga resultat finns 
redovisade i kvalitetsledningssystemet. Genomgång av 
resultat sker gemensamt för alla verksamheter under 
förvaltningens kvalitetsdagar i januari 2019. 
 
Tillsammans med grannkommun har temadag gällande IBIC 
(individens behov i centrum) genomförts. Utökat 
användande av IBIC-mall även inom socialpsykiatrin och 
utarbetande av mallar är en del i detta arbete. Avsaknad av 
modul för IBIC i verksamhetsprogram begränsar dock 
utvecklingsarbetet när det gäller IBIC. 
 
Under året har förändrat arbetssätt påbörjats inom särskilt 
boende utifrån PPP- Professionell Praktisk Planering. Syftet 
är att höja kvalitén för brukarna och kvalitetssäkra 
insatserna till ett mer personcentrerat arbetssätt. Syftet är 
också att minska stress för personalen och skapa en god 
arbetsmiljö. 
 
Utbildningar har bl.a. genomförts när det gäller palliativ 
vård, värdegrund och psykisk hälsa, våld i nära relationer, 
delegationsutbildning när det gäller läkemedel, 
förflyttningsteknik, dokumentation och hjälpmedel m.m. 
 
Regelbundna team-möten sker mellan olika professioner i 
syfte att uppnå god och säker vård och omsorg utifrån den 
enskilda individens behov. 
 
Samverkan sker aktivt både intern och externt - Samverkan 
redovisas separat under eget mål. 

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

Alla insatser som 
nämnden bistår 
med ska ha ett 
tydligt mål. Den 
enskilde ska vara 
delaktig i att 
utforma vägen till 
målet. 

 
 

 
 

En stor förbättringsarbete har genomförts under 2018 
genom att digitalisering av genomförandeplaner inom alla 
verksamheter har skett. En gemensam mall för 
genomförandeplan används nu i alla verksamheter. Syftet 
med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för 
det praktiska genomförandet av beslutade insatser. 
 
För att säkerställa att genomförandeplanerna håller god 
kvalitet har, utifrån nämndens mål och interna kontrollplan, 
stickprov genomförts inom vård och omsorg vid två olika 
tillfällen under året. 
 
Resultatet redovisas i kvalitetsledningssystemet och som 
bilaga till måluppföljning. 



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

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. 
 
Förvaltningsövergripande: En struktur för intern och extern 
samverkan har byggt upp i kvalitetsledningssystemet för 
varje verksamhet. 
 
Många interna samverkansrutiner har utarbetats under året 
mellan verksamheterna Vård och omsorg, IFO och Stöd & 
Service för att säkerställa intern rättssäker samverkan. 
 
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. 
 
För ytterligare redovisning av extern samverkan - se bilaga. 

Interna mål: Medarbetare 
2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i 
medarbetarmätningen. 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö med 
ett tydligt 
ledarskap 

 
 

 
 

Kontinuerlig uppföljning görs av sjukskrivningar och rehab 
ärenden. 
 
Uppföljning görs av att samtliga ärenden i KIA (rapportering 
av arbetsskada eller tillbud) är utförda och avslutade. 
 
Utbildning och uppföljning av systematiskt 
brandskyddsarbete har genomförts för enhetschefer och 
ombud. 
 
Utbildningar har bl.a. genomförts när det gäller palliativ 
vård, värdegrund och psykisk hälsa, våld i nära relationer, 
delegationsutbildning när det gäller läkemedel, 
förflyttningsteknik, dokumentation och hjälpmedel m.m. 
 
Kompetensutvecklingsplaner görs i samband med 
medarbetarsamtalen. 
 
Arbete med uppföljning av arbetsmiljöenkäten 2017 har 
skett. 
 
Medarbetarenkäten för 2018 har skickats ut till all personal 
under hösten. Resultat finns för förvaltningen som helhet. 
Hållbart medarbetarindex (HME) som består av delindex 
"Motivation, Ledarskap, Styrning" redovisar ett resultat på 
77 för Socialförvaltningen jämfört med 76 för Strömstads 
kommun som helhet. HME index redovisas som 
medelvärdesindex. Det skapas genom att ta fram ett 
medelvärde som sedan omvandlas till en 0-100 skala, där 0 
är sämst och 100 är bäst. 
 
Under året har förändrat arbetssätt påbörjats inom särskilt 
boende utifrån PPP- Professionell Praktisk Planering. Syftet 
är dels att höja kvalitén för brukarna och kvalitetssäkra 
insatserna till ett mer personcentrerat arbetssätt. Syftet är 
också att minska stress för personalen och skapa en god 
arbetsmiljö där det tydliggörs vad som förväntas på arbetet. 



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

Implementerat 
värdegrundsarbet
e i hela 
organisationen 

 
 

 
 

När det gäller Värdegrunden har ett stort arbete 
genomförts i organisationen. Alla medarbetare känner till 
och har tillgång till förvaltningens värdegrund. Arbetet med 
implementering av värdegrunden sker kontinuerligt bl.a. på 
Arbetaplatsmöten och i samband med utarbetande av 
aktiviteter till nämndens mål. 
 
Det arbete som pågår nu är utarbetande av 
kvalitetsgarantier för alla verksamheter. Värdegrunden är 
en viktig del i detta arbete. Arbetet med kvalitetsgarantier 
ska slutförs i samband med förvaltningens kvalitetsdagar i 
januari 2019. Kvalitetsgarantierna innebär att brukare och 
företrädare får information om verksamheterna, vad de kan 
förvänta sig av insatserna och hur de lämnar synpunkter 
och klagomål m.m.. 

Interna mål: Ekonomi 
2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden. 

Budget i balans 

 
 

 
 

Nämnden får vid de månatliga sammanträdena en 
ekonomisk rapport samt genomgång av statistik för 
föregående månads utfall gentemot budget med 
kommentarer och analyser av vad eventuella avvikelser 
beror på. I övrigt följer nämnden de fastslagna tidplanerna 
för ytterligare rapportering och uppföljning i form av 
delårsbokslut och årsbokslut med tillhörande 
måluppföljning. Kontinuerliga möten hålls med 
budgetansvariga chefer inom nämnden för att i ett tidigt 
skede kunna fånga upp avvikelser och hantera dessa. 
 
Kostnad per SäBo-plats Strömstad är en del i uppföljningen 
av detta mål. Socialnämndens mål <640 tkr. Resultat 590 tkr 
i genomsnitt. 
 
Brukartid (nyttjandegrad hemtjänst) är också en del i 
uppföljningen av detta mål där effektivt resursutnyttjande 
ingår. Socialnämndens mål >55 %. Resultat 59,76 % i 
brukartid i genomsnitt. 

 

 

 

 


