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1 Inledning 
När vi gick in i 2020 kunde ingen föreställa sig vilket år vi hade framför oss. 2020 

blev ett år som vi helst hade hoppat över, ett år som vi inte vill uppleva igen. 

 

Mitten av februari började orosmolnen runt covid-19 att komma allt tätare. Någon 

vecka senare konstaterade WHO att världen stod inför en pandemi. 

 

Hela nämndens verksamhet har påverkats kraftigt av pandemin. Oro för viruset, 

inledande brist på skyddsutrustning/tester, stängda verksamheter och 

besöksrestriktioner. Höga sjuktal, brist på personal och ständiga uppdateringar av 

råd och rutiner. 

 

Under sommaren och tidig höst gick smittspridningen ner kraftigt. Mitten av 

oktober kom den andra vågen med full kraft. Trots god tillgång på 

skyddsutrustning, tester och erfarenheter från våren så blev den andra vågen än 

tuffare än den första. 

 

Vi har inte sett slutet på pandemin än men förhoppningsvis har vi sett början på 

slutet. Dagarna före nyår vaccinerades de första mot covid-19. 

 

Trots att pandemin överskuggat allt annat som hänt under 2020 så finns det ändå 

saker att nämna.  

 

Under sommaren 2020 fick Uddevalla kommun en ny politisk majoritet vilket 

påverkade socialnämndens sammansättning och inriktning. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner utsåg Uddevalla kommun att vara en av tio 

modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen. 

 

Nämndens arbete med strukturomvandling har fortsatt under 2020. 

 

Socialnämndens ekonomi är fortsatt stabil och ger bra förutsättningar att klara de 

demografiska utmaningar nämnden står inför 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda och 

samarbetspartners för det fantastiska arbete som gjorts under 2020.   

 

 

 

 

Stefan Skoglund  Roger Granat 

Ordförande   Socialchef 
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2 Förtroendemannaorganisationen 
Socialnämndens sammansättning under 2020 har varit: 

 

Ledamöter (13 st) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande t o m 2020-07-01 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), 2:e vice ordförande fr o m 2020-07-01 

Henrik Sundström (M), 1:e vice ordförande t o m 2020-11-11 

Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande t o m 2020-07-01 

Stefan Skoglund (S), ordförande fr o m 2020-07-01 

Camilla Josefsson (M) 

Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande fr o m 2020-11-11 

Martin Hollertz (M) fr o m 2020-11-11 

Mikael Bjuhr (C) t o m 2020-07-01 

Raymond Wälsjö (L) 

Christina Nilsson (KD) 

Margareta Wendel (S) 

Per-Erik Holmberg (S) t o m 2020-05-13 

Jan-Olof Andersson (S) fr o m 2020-05-13 

Nora Garbaya Åkare (S) 

Rose-Marie Antonsson (SD) 

Martin Pettersson (SD) 

Merja Henning (UP) 

 

Ersättare (7 st/8 st fr o m 2020-07-01) 

Eva Tillander (C) 

Martin Telinius (KD) t o m 2020-07-01 

Jan-Olof Andersson (S) t o m 2020-05-13 

Emma Utter Eckerdal (S) fr o m 2020-05-13  

Lars-Olof Laxrot (V) 

Lars Eide Andersson (MP) 

Stefan Eliasson (SD) 

Leif Dolonius (UP) 

Martin Hollertz (M) fr o m 2020-07-01 t o m 2020-11-11 

Lars Hultberg (C) fr o m 2020-07-01 

Katarina Torstensson (L) fr o m 2020-07-01 

 

Socialnämnden har haft 12 sammanträden. Protokollen omfattar 537 paragrafer. 

Socialnämnden har uppdragit åt arbetsutskottet att självständigt handlägga eller 

bereda vissa ärenden.  

 

Arbetsutskottets sammansättning under 2020 har varit: 

 

Ledamöter (5 st) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande t o m 2020-07-15 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), 2:e vice ordförande fr o m 2020-07-15 

Henrik Sundström (M), 1:e vice ordförande t o m 2020-11-11 

Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande fr o m 2020-11-11 
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Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande t o m 2020-07-15 

Stefan Skoglund (S), ordförande fr o m 2020-07-15 

Christina Nilsson (KD) 

Margareta Wendel (S) t o m 2020-07-15 

Raymond Wälsjö (L) fr o m 2020-07-15 

 

Ersättare (3 st) 

Mikael Bjuhr (C) t o m 2020-07-01 

Raymond Wälsjö (L) t o m 2020-07-15 

Lars-Olof Laxrot (V) t o m 2020-07-15 

Margareta Wendel (S) fr o m 2020-07-15 

Jan-Olof Andersson (S) fr o m 2020-07-15 

Merja Henning (UP) fr o m 2020-07-15 

 

Arbetsutskottet har haft 23 sammanträden. Protokollen omfattar 268 paragrafer. 

3 Redovisning av socialnämndens styrkort 
Uppföljning sker av mått, politiska uppdrag, nämndstrategier och de övergripande 

strategierna. Under 20202 har socialnämnden haft flera uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplaner och också egna uppdrag. Socialnämnden har 

också under året följt mått, både egna och från kommunfullmäktige.  

 

Redovisning av uppföljning av socialnämndens styrkort återfinns i bilaga 1.  

4 Förvaltningens övergripande verksamhetsberättelse  

4.1 Socialtjänstens organisation 

Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett 

reglemente för socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra 

kommunens uppgifter avseende;  

 

 Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen sägs om socialnämnd 

förutom försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut 

hemlöshet. I huvudsak regleras detta genom biståndsparagrafen 4 kap 1 §. 

Nämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna; lag om vård av unga, 

lag om vård av missbrukare samt familjerätt genom föräldrabalken. 

 Den kommunala hälso- och sjukvården som reglerar kommunens 

primärvårdsansvar för sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som uppfylls 

genom bland annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 

 Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 

 Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn 

över detaljhandel med nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa 

receptfria läkemedel, tillsyn över försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt yttranden enligt automatspelslagen. 
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 Borgensåtagande för hyreskontrakt – när medborgare på egen hand inte 

kan få tillgång till bostad. 
 

Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 

lagstiftningar. Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med 

behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former. 

 
Figur 1: Socialtjänstens organisation  
 

 

 
 

4.2 Ekonomisk sammanställning 

 

Socialnämnden 

Resultaträkning, tkr 

inkluderat försörjningsstöd 

  

 2020-12-31 2019-12-31 

Intäkter 289 632 258 848 

Kostnader -1 656 277 -1 653 925 

Avskrivningar -7 449 -10 414 

Nettokostnad -1 374 094 -1 405 491 

   

Kommunbidrag 1 413 479 1 430 393 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -58 -90 

Resultat 39 327 24 812 

   

Varav personalkostnader -1 123 956 -1 100 635 

 

 

SOCIALCHEF

SOCIALNÄMND

Avdelning för
hälso- och sjukvård 
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individ- och 
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försörjningsstöd)
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förebyggande och 
trygghet

• Sektion hemtjänst

• Sektion stöd och 

service

• Sektion vård- och 
omsorgsboenden

• Sektion 

socialpsykiatri, 

missbruk och 

personlig assistans

Administrativa 
avdelningen
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Socialnämnden 

Resultaträkning, tkr 

exkluderat försörjningsstöd 

  

 2020-12-31 2019-12-31 

Intäkter 288 743 249 104 

Kostnader -1 645 317 -1 558 295 

Avskrivningar -7 449 -10 414 

Nettokostnad -1 364 023 -1 319 605 

   

Kommunbidrag 1 405 038 1 351 603 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -58 -90 

Resultat 40 957 31 908 

   

Varav personalkostnader -1 121 846 -1 084 260 

 

Intäkterna har ökat med 30,8 mkr, 12 procent. Exkluderat intäkterna för 

försörjningsstöd som från 15 februari övergick till arbetsmarknadsavdelningen, så 

har intäkterna ökat med 39,6 mkr, 16 procent. Socialnämnden har fått 20,6 mkr 

för sjuklöneersättningar avseende korttidssjukfrånvaro till följd av covid-19 och 

socialnämnden har fått flertalet statsbidrag under året. 

 

Bruttokostnaderna har ökat med 0,6 mkr. Bruttokostnaderna exklusive 

försörjningsstöd har ökat 84,0 mkr, 5 procent. Året har bl.a. inneburit 

merkostnader till följd av covid-19 med över 20,0 mkr, förändring av 

försörjningsstöd, korttidssjukfrånvaro, högre kostnader för ny verksamhet och 

helårseffekt för de verksamheter som startade förra året. 

 

Socialnämnden har ett överskott i sitt resultat med 39,3 mkr. Flera 

engångsersättningar under 2020 påverkar resultatet: 

 20,6 mkr i sjuklöneersättningar på grund av covid-19, vilket ger en 

nettoeffekt med ca 9,7 mkr som förbättrar resultatet 

 drygt 18,0 mkr avser olika tillfälliga bidrag/tillskott  

 8,1 mkr i beviljat statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 

februari-juli 

 7,8 mkr i beräknat statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 

augusti-november 

 6,5 mkr ur effektiviseringsfonden.  

 

Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar framöver vad avser 

personalförsörjning, volymökningar och nystartade verksamheter med en minskad 

budgetram. Det är därför viktigt att verksamheterna fortsätter med redan vidtagna 

och planerade åtgärder kommande år. 
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Verksamhetsområde  

(enligt RS), belopp i tkr 

inklusive försörjningsstöd 

Utfall 

2020 

Budget 

2020 

Resultat 

2020 

Utfall 

2019 

Individ- och familjeomsorg -203 709 177 097 -26 612 -252 817 

Insatser enligt LSS/SFB -344 396 351 386 6 990 -336 665 

Omsorg om äldre och 

funktionsnedsatta 
-763 578 803 737 40 159 -766 581 

Gemensam verksamhet -62 469 81 259 18 790 -49 518 

Summa -1 374 152 1 413 479 39 327 -1 405 581 

Tabellen visar belopp utifrån definitioner enligt Uddevalla kommuns fördelning till 

räkenskapssammandraget (RS). 

 

Verksamhetsområde/ 

avdelning, belopp i tkr 

inklusive försörjningsstöd 

Utfall 

2020 

Budget 

2020 

Resultat 

2020 

Utfall 

2019 

Avdelningen för individ- och 

familjeomsorg 
-449 417 436 054 -13 363 -13 363 

Avdelningen för social 

omsorg 
-725 268 757 048 31 780 31 780 

Avdelningen för hälso- och 

sjukvård 
-130 537 131 743 1 206 1 206 

Administrativa avdelningen 

och gemensam verksamhet 
-68 930 88 634 19 704 19 704 

Summa -1 374 152 1 413 479 39 327 39 327 

Tabellen visar belopp utifrån Socialnämndens organisatoriska uppdelning per avdelning.  

 

Verksamhetsområde/ 

avdelning, belopp i tkr 

exklusive försörjningsstöd 

Utfall 

2020 

Budget 

2020 

Resultat 

2020 

Utfall 

2019 

Avdelningen för individ- och 

familjeomsorg 
-439 346 427 613 -11 733 -404 004 

Avdelningen för social 

omsorg 
-725 268 757 048 31 780 -736 974 

Avdelningen för hälso- och 

sjukvård 
-130 537 131 743 1 206 -129 056 

Administrativa avdelningen 

och gemensam verksamhet 
-68 930 88 634 19 704 -49 660 

Summa -1 364 081 1 405 038 40 957 -1 319 694 

Tabellen visar belopp utifrån Socialnämndens organisatoriska uppdelning per avdelning.  
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Årets investeringar 

Socialnämnden har fått 44,0 mkr beviljade i investeringsbudget efter justering 

utifrån den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som 

trädde ikraft 2019. Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 40,0 mkr av dessa och 

socialnämnden 4,0 mkr. 

 

Av investeringar redovisade via samhällsbyggnadsnämnden har 4,7 mkr 

förbrukats av de tilldelade 40,0 mkr i investeringsbudgeten. Nybyggnation av 

gruppbostaden Mistelgatan (Vildvinet), som öppnade under året, har haft en 

kostnad totalt med cirka 27,8 mkr, varav 2,1 mkr år 2020. Projektering har pågått 

för gruppbostaden Störtloppsgatan (Fasseröd) och årets investeringskostnad blev 

2,6 mkr av de beviljade 10,0 mkr. Det fanns under året också budget till en ny 

gruppbostad och en servicebostad enligt LSS, totalt 20,0 mkr, som inte har tagits i 

anspråk, då behovet av bostäderna inte kvarstår. 

 

Totalt har socialnämnden förbrukat 1,8 mkr av den 4,0 mkr beviljade 

investeringsbudgeten. Utfallet är fördelat enligt följande: 

 1,3 mkr av beviljade 2,3 mkr är inköpt som inventarier till befintliga 

verksamheter. Det har bl.a. investerats i konferensutrustning till flera 

verksamheter, möbler till nya kontorslokaler på Fjällvägen 25 samt 

Junogatan 9, installation av dörrlås och olika maskiner inom hälso- och 

sjukvård. Det var beräknat mer än 1,5 mkr i investeringskostnader för att 

byta ut medicinskåp i alla 90 lägenheter på Rosenhäll. Då kostnaden per 

medicinskåp blev under ett halvt prisbasbelopp så har kostnaden istället 

bokförts som en driftskostnad. 

 0,4 mkr av beviljade 0,5 mkr har förbrukats till ombyggnationer under 

året. Det har installerats passagesystem på Loftvägens gruppboende inom 

socialpsykiatrin. I samband med den påbörjade omstruktureringen av 

inriktning från somatik till demens på Kilbäckens vård- och 

omsorgsboende har lås på dörrar installerats. Övriga ombyggnationer som 

har skett inom verksamheterna har varit driftskostnader, då det inte uppgår 

som en investering enligt LKBR 

 0,1 mkr har använts till utrustning och inventarier för nybyggnationen på 

Mistelgatans gruppboende. Kostnaderna i samband med uppstarten av den 

nya gruppbostaden har varit lägre än de 0,7 mkr som var beräknat i budget 

och en del av kostnaderna har utifrån LKBR fått bokföras på driften. 

Socialnämnden har beviljats 0,5 mkr i investeringsbudget för infrastruktur-

digitalisering som inte har tagits i anspråk. Kostnader för installation av WiFi har 

skett på flera boenden men är bokfört på driften enligt LKBR. 

 

Investeringar,  

belopp i tkr 

Utfall 

2020 

Budget 

2020 

Resultat 

2020 

Utfall 

2019 

Redovisade av socialtjänsten -1 769 4 000 2 231 -9 703 

Redovisade av samhällsbyggnad -4 706 40 000 35 294 -24 995 

Summa -6 475 44 000 37 525 -34 698 
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4.3 Personalredovisning 

Nedan redovisas några områden inom personalområdet. 

 

Socialtjänstens anställda 

I december 2020 fanns totalt 2306 anställda på hel- eller deltid. Av dessa var 1995 

tillsvidareanställda samt 311 ej tillsvidareanställda. Av de anställda är nästan 85% 

kvinnor. 

  
Tabell 1: Antal tillsvidareanställda, ej tillsvidareanställda och könsfördelning, 

december 2020 

 Kvinnor Män 

Tillsvidareanställda 1 705 290 

Ej tillsvidareanställda 251 60 

 

I förvaltningen har cirka 57% heltidsanställning.  

 
Tabell 2: Antal tillsvidareanställda, ej tillsvidareanställda och sysselsättningsgrad, 

december 2020 

 Heltid Deltid 

75-99% 

Deltid 

1-74% 

Tillsvidareanställda 1 141 660 196 

Ej tillsvidareanställda 100 115 56 

 

Av förvaltningens tillsvidareanställda finns majoriteten inom avdelningen för 

social omsorg. Avdelningens tillsvidareanställda utgör nästan 80 procent av 

förvaltningens medarbetare. Inom avdelningen social omsorg har cirka 50% av de 

tillsvidareanställda heltid. 

 
Tabell 3: Antal tillsvidareanställda och sysselsättningsgrad per avdelning, 

december 2020 

Avdelning/sektion Antal 

personal 

Heltid Deltid 

75–99% 

Deltid 

1–74% 

Social omsorg 1 576  791 616 169 

Hälso- och sjukvård 216 164 35 17 

Administrativa avdelningen 27 26 1 - 

Individ- och familjeomsorg 178 160 8 10 

 

Åldersfördelning bland de tillsvidareanställda är relativt jäm med en tyngdvikt i 

ålderskategorierna 30–39 år och 50–59 år.  
 

Tabell 4: Åldersfördelning (tillsvidareanställda), december 2020 

Åldersgrupp Antal anställda Andel anställda 

-29 år 283 14,19% 

30–39 år 462 23,16% 

40–49 år 426 21,35% 
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50–59 år 554 27,77% 

60+ år 270 13,53% 

Totalt 1 995  

 

Vid en jämförelse av antal personal per enhetschef ses nedan skillnader mellan 

sektionerna. Flest antal personal finns inom sektionen för vård- och 

omsorgsboende med 38,8 personal per enhetschef. Lägst antal finns inom 

sektionen vuxen och funktionshinder med 14,3 personal per chef. 

 
Tabell 5: Antal personal per enhetschef (tillsvidareanställda, del- och heltid) under 

december 2020 

Sektion Antal 

personal

/chef 

Antal 

chefer 

Antal 

personal 

Vård- och omsorgsboende 38,8 16 509 

Hemtjänst 29,8 11 328 

Förebyggande och trygghet 24,6 11 271 

Socialpsykiatri, missbruk och personlig 

assistans 

17,7 9 159 

Stöd och service 20,1 15 301 

Hälso- och sjukvård (exkl bemanning) 27,3 4 109 

Barn och unga 16,4 8 131 

Vuxen och funktionshinder 14,3 3 43 

 

Personalrörligheten är ett mått på hur många personal som under 2020 lämnat 

enheten oavsett orsak. Antalet personer måste sättas i relation till antalet anställda. 

En hög personalrörlighet återfinns inom hälso- och sjukvårdsenheterna samt inom 

sektionen barn och unga. 

 
Tabell 6: Personalrörlighet under 2020 

Avdelning/sektion Antal 

personal 

Män Kvinnor 

Social omsorg 221 37 184 

Vård- och omsorgsboende 59 7 52 

Hemtjänst 61 15 46 

Förebyggande och trygghet 22 - 22 

Socialpsykiatri, missbruk och personlig 

assistans 

44 8 36 

Stöd och service 32 7 25 

Hälso- och sjukvård 60 11 49 

Bemanning 38 11 27 

Hälso- och sjukvårdsenheter   22 - 22 

Administrativa avdelningen* 28 8 20 

Individ- och familjeomsorg 29 8 21 

Barn och Unga 24 8 16 
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Vuxen och funktionshinder 4 - 4 

Totalt 333 62 271 
* Inom Administrativa avdelningen har i början av 2020 oplacerad personal redovisats. Denna 

personalkategori har under året överförts till Bemanningen. 

 

En sammanställning av antalet tillbud och arbetsskador för 2020 visar att antalet 

har sjunkit i jämförelse med 2019.  

 
Tabell 7: Tillbud och arbetsskador under 2020 jämfört med 2019 

Avdelning/sektion Tillbud 

2020 

Tillbud 

2019 

A-skada 

2020 

A-skada 

2019 

Social omsorg  

Vård- och omsorgsboende 17 4 66 61 

Hemtjänst 20 24 22 29 

Förebyggande och trygghet 1 42 10 16 

Socialpsykiatri, missbruk och 

personlig assistans 

25 11 4 12 

Stöd och service 6 76 53 79 

Hälso- och sjukvård 3 1 17 5 

Administrativa avdelningen 1 - 2 - 

Individ- och familjeomsorg  

Barn och Unga 6 3 1 2 

Vuxen och funktionshinder - - 1 - 

Summa 79 161 176 204 

 

Socialtjänstens totala sjukfrånvaro i hela förvaltningen rullande 12 månader för 

2020 visar en högre sjukfrånvaro än 2018 och 2019. Sjukfrånvaron omfattar 

heltids- och deltidsanställda samt timavlönade. 

 
Diagram 1: Sjukfrånvaro total 

 
 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2020 9,88 9,93 10,42 11,05 11,47 11,62 11,76 11,89 11,98 12,06 12,24 12,42

2019 8,95 8,94 8,88 8,96 9,05 9,14 9,21 9,31 9,40 9,54 9,71 9,83

2018 8,83 8,86 8,91 8,89 8,83 8,79 8,77 8,77 8,83 8,90 8,88 8,89

0,00 %

2,00 %

4,00 %

6,00 %

8,00 %

10,00 %
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Sjukfråvaro R12 % 
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Socialtjänstens korttidssjukfrånvaro i hela förvaltningen rullande 12 månader 

under mäter sjukfrånvaron i ett snitt de senaste 12 månaderna. Måttet ger inte en 

enskild månad samma genomslagskraft. Den tydliggör den höga sjukfrånvaron 

under 2020 jämfört med 2018 och 2019. 

 
Diagram 2: Sjukfrånvaro korttid 

 
 

Utbildningsnivån inom äldreomsorgen skiljer sig något mellan vård- och 

omsorgsboendena och hemtjänsten. Andelen undersköterskor är 83% på boendena 

jämfört med 63% inom hemtjänsten.   

 
Tabell 8: Utbildningsnivå inom äldreomsorgen, december 2020 

Avdelning/sektion Vård-

biträde 

mm 

Under-

sköterska 

mm 

Andel Övrig 

personal 

Social omsorg     

Vård- och omsorgsboende 

inklusive Rosenhäll 

102 500 83% 42 

Hemtjänst   112 194 63% 22 

 

Chef i beredskap 
Även för chef i beredskap har pandemin varit kännbar, framför allt under perioder 

då det varit hög smittspridning och många konstaterat smittade brukare och 

personal. Under året 2020 har det totalt inkommit 317 samtal till chef i beredskap. 

För perioden januari till och med juni var det 165 samtal och för perioden juli till 

och med december var det 152 samtal. Att jämföra med totalt 168 inkommande 

samtal för året 2019. 
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Diagram 3: Vad samtalen till chef i beredskap har handlat om 

 

 

Antal samtal till chef i beredskap har nästan fördubblats under 2020 jämfört med 

2019. Områdena där det har varit många samtal kring är brukare, bemanning, 

personal och fastighetsfrågor. De flesta samtalen kring brukare, bemanning och 

personal har haft frågor som på något sätt kan härledas till covid-19. 

 

Med tanke på pandemin så lades det till några nya områden kring vad samtalen 

handlat om; skyddsutrustning, arbetsmiljö och organisation/rutiner. Det har varit 

ett fåtal samtal till chef i beredskap kring dessa områden under året. Samtalen 

kring fastighet har ökat något jämfört med 2019.  

 

Inom frågeområdet övrigt har samtalen minskat något jämfört med föregående år. 

Det var samtal från tjänsteman i beredskap, mobila teamet och fastighetsjouren. 

Alla samtal förutom från fastighetsjouren hade koppling till covid-19. Inget 

samtal under året från Fyren eller Skansens förskola. 
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Diagram 4: Tidpunkt för samtal 

 
 

Dagtid på helg var det även under 2020 flest samtal till chef i beredskap, nästan en 

fördubbling av samtal jämfört med föregående år. Samtalen vardagkväll och 

helgkväll har också ökat under året. Samtal vardagkväll har också nästan 

fördubblats jämfört med föregående år. Det var även en ökning av samtal 

helgkväll. Samtalen under vardag dag har också mer än fördubblats under året, 

trots att det är utanför tiden för chef i beredskap. 

 
Tabell 9: Samtalens fördelning inom respektive sektion 

Avdelning Sektion 2020 

IFO Boendeenheten Barn och unga 2 

  Socialjour 2 

Social omsorg Hemtjänst 63 

  Vård- och omsorgsboende  118 

  Gruppbostad/servicebostad 34 

  Korttidsboende 7 

  Personlig assistans 7 

  Socialpsykiatri 18 

  Missbruk 1 

Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård 43 

Övrigt Övrigt 2 

  Fyren Skansens förskola 0 

  Tjänsteman i beredskap 4 

  Mobila teamet 4 

  Fastighetsjour 1 

 

Under året 2020 var det flest samtal inom social omsorg. Sektionen vård- och 

omsorgsboende hade 118 samtal jämfört med 40 samtal 2019. Inom hemtjänst var 

det 63 samtal jämfört med 40 samtal 2019. Inom gruppbostad/servicebostad LSS 

var det 34 samtal, ungefär samma antal som 2019. Hälso- och sjukvård hade 42 

samtal jämfört med 30 samtal under 2019. 
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5 Avdelningarnas berättelser 
Avdelningarnas berättelser redovisas i avsnitten nedan för respektive avdelning. I 

berättelserna beskrivs det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet, viktiga 

händelser under året samt en sammanfattande uppföljning av avdelningens egna 

uppdrag utifrån verksamhetsplanen 2020.  
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6 Avdelningen för individ- och familjeomsorg 
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg utförs av verksamhetsområdet individ- 

och familjeomsorg. Området ansvarar för verksamhet på både individ- och 

gruppnivå. Huvuduppgifterna är att i sociala frågor svara för omsorg och service, 

upplysningar, råd, stöd och vård, ge ekonomisk hjälp och annat bistånd till 

familjer och enskilda som behöver det med speciellt fokus på utsatta barn. 

6.1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 

Resultaträkning, tkr 

inklusive försörjningsstöd 

 

 2020-12-31 2019-12-31 

Intäkter 63 288 77 281 

Kostnader -362 060 -442 986 

Intern utbetald ersättning* -150 645 -149 474 

Nettokostnad -449 417 -515 179 

   

Budgetram 436 054 486 677 

Resultat -13 363 -28 502 

   

Varav personalkostnader -139 011 -146 724 

   
*Utbetald ersättning avser hemtjänst inklusive 

serviceboende, boendestöd samt personlig assistans enligt 

LSS. 

 

Resultaträkning, tkr 

exklusive försörjningsstöd 

 

 2020-12-31 2019-12-31 

 Intäkter 62 399 67 537 

Kostnader -351 100 -347 355 

Intern utbetald ersättning* -150 645 -149 474 

Nettokostnad -439 346 -429 292 

   

Budgetram 427 613 407 887 

Resultat -11 733 -21 405 

   

Varav personalkostnader -136 901 -130 349 

   
*Utbetald ersättning avser hemtjänst inklusive 

serviceboende, boendestöd samt personlig assistans enligt 

LSS. 

 



  18 (66) 

 

Intäkterna inklusive försörjningsstöd har minskat med 14,0 mkr, 18 procent. 

Exkluderat intäkterna för försörjningsstöd som från 15 februari har gått över till 

arbetsmarknadsavdelningen, så har intäkterna minskat med 5,1 mkr, 8 procent. 

Intäkterna inom verksamheten för ensamkommande barn och unga har minskat 

med 8,4 mkr till följd av ett minskat mottagande.  

 

Förändrat avgiftssystem för brukaravgifter har inneburit ökade intäkter för såväl 

hemtjänst med 2,4 mkr, som särskilt boende med 1,8 mkr, för år 2020 i jämförelse 

med 2019. Verksamheterna har för perioden även fått sjuklöneersättning med 0,6 

mkr.  

 

Andra intäkter har också förändrats i jämförelse mellan åren, särskilt kan nämnas 

minskande intäkter för färdtjänst med 0,9 mkr, då resandet minskat till följd av 

coronapandemin. 

 

Inkluderat försörjningsstöd så har bruttokostnaden minskat med 80,9 mkr, 18 

procent. Bruttokostnaderna exklusive försörjningsstöd har ökat 3,8 mkr, 1 

procent.  

 

Intensivt arbete har skett för att på sikt se till att kostnaderna för placeringar inom 

verksamheten för barn och unga, såväl institution som familjehem, hålls på en 

nivå så att ”rätt barn får rätt insats”. Trots det har bruttokostnaderna för externa 

placeringar ökat 4,1 mkr, vilket motsvarar 6 procent. En fortsatt hög nivå på 

inflöde av ärenden inom barn och unga har gjort att kostnaderna för personal har 

ökat. Dels har antalet tjänster utökats, dels har utredningsenheten haft förstärkning 

från bemanningsföretag (fem under våren och en under hösten). Kostnaderna för 

enheten har ökat med 3,2 mkr från 19,9 mkr samma period 2019, en ökning med 

16 procent. 

 

Inom boendestödet har antalet brukare med insatser ökat under året och 

bruttokostnaderna har ökat i motsvarande takt med 1,8 mkr, 19 procent, inom 

myndighetsdelen. Bruttokostnaden för köp av externt boende enligt LSS har 

minskat med 8,1 mkr, vilket är 20 procent av kostnaderna 2019. 

 

Kostnaderna för ensamkommande barn och unga har fortsatt att minska enligt 

plan i takt med ett minskat mottagande. Under 2020 har det inneburit en 

minskning med 5,9 mkr, 40 procent i jämförelse med 2019. Inom färdtjänst har 

coronapandemin inneburit ett minskat resande. Nettokostnaderna har därför 

minskat med 4,5 mkr, 37 procent, i jämförelse med samma period 2019. 

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron april-december har ökat med 0,4 mkr, 

nettoeffekten blir en förbättring av resultatet med 0,2 mkr i och med 

sjuklöneersättningen. 
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Inom individ- och familjeomsorg innebar årets resultat ett underskott med 

13,4 mkr. 

 

Huvudsakliga orsaker till underskottet är det kraftigt ökande inflödet av ärenden 

de senaste åren inom den sociala barnavården. Ökat inflöde leder till ökat behov 

av såväl personal som insatser. Ett systematiskt arbete pågår med att rätt barn ska 

ha rätt insats och att institutionsplaceringarna därmed ska minska. De större 

underskotten inom verksamheten för barn och unga fördelas enligt: 

 

 10,4 mkr i underskott för HVB-boende för barn och unga, varav 9,1 mkr 

för externa institutionsplaceringar, jämfört med underskottet för 2019 som 

var 8,8 mkr. 

I resultatet för 2020 ingår interna köp av stödboende med 2,8 mkr och för 

2019 var kostnaden 2,1 mkr. Sektionen arbetar strukturerat med tydlig 

planering vid nyplacering samt uppföljning av genomförandeplanen under 

pågående placering. Detta arbete har gett resultat. Antal vårddygn har 

minskat med ca 500 i förhållande till förra året, med ca 3 500 i förhållande 

till 2018. Att rätt barn ska ha rätt insats och att institutionsplaceringarna 

därmed ska minska är ett arbete som måste ske gemensamt inom 

sektionen. Trots stor minskning av vårddygn ökar kostnaderna. Detta beror 

på att vårddygnskostnaderna är betydligt högre och att ett par placeringar 

för barn med LSS-tillhörighet är mycket dyrare. För kommunens eget 

HVB-boende är underskottet 1,3 mkr som beror på tillfälligt utökad 

bemanning under våren för att undvika mer kostsamma externa 

placeringar. 

 7,4 mkr i underskott för familjehemsvården. Verksamheten har fått 

tillskott internt inom budgetramen under året med 5,0 mkr och 1,0 mkr 

från effektiviseringsfonden. Antalet årsplacerade inklusive särskilt 

förordnade vårdnadshavare, uppgår i december 2020 till 129 

årsplaceringar i jämförelse med samma period 2019 då de var 119 

årsplaceringar. Verksamheten har arbetat fokuserat med att ansöka om 

vårdnadsöverflyttning till de familjehem där barnen varit placerade över 

tid. I december 2020 är 26 barn vårdnadsöverflyttade att jämföra med 

föregående år då 18 barn var vårdnadsöverflyttade till familjehem. Barn 

som är vårdnadsöverflyttade till särskilt förordnade vårdnadshavare är 

fortsatt i samhällsvård och innebär därmed en fortsatt kostnad för 

verksamheten. Ökningen av placerade barn hänger samman med den 

kraftiga ökningen av orosanmälningar de senaste åren och behov av 

stödinsatser från socialtjänsten har därmed ökat. 

 5,6 mkr i underskott för personalkostnader inom utrednings- och 

mottagningsenheterna barn och unga. Köp från 

bemanningsföretag/konsulter har kunnat avslutas succesivt under året och 

endast en konsult är kvar i verksamheten.  

 

Kostnaderna för externa placeringar inom missbruksvården är fortsatt på en 

betydligt högre nivå än budgeterat. Sammantaget med öppna insatser är det ett 

underskott med 5,4 mkr. Arbetet med utvecklingen av hemmaplanslösningar 
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tillsammans med utförarverksamheterna fortgår genom regelbunden samverkan 

som rör både bostadslösningar och stödinsatser utifrån individnivå. Målet är att 

minska antalet externa institutionsplaceringar. 

 

Köp av externt boende enligt LSS för vuxna har minskade kostnader jämfört med 

2019 med drygt 4 mkr, motsvarande vad budgetramen har minskats med inför 

2020. Detta har kunnat ske genom att flera personer erbjudits plats inom 

kommunens egen verksamhet. Trots kostnadsminskningarna har verksamheten 

fortfarande ett underskott med 7,3 mkr i jämförelse med budget. 

 

Köp av externt boende enligt LSS för barn och unga har ett överskott med 

6,5 mkr. I jämförelse med förra året har kostnaderna minskat med drygt 4,0 mkr. 

Fler personer har kunnat erbjudas plats inom kommunens egen verksamhet och 

antalet elevhemsplaceringar har minskat. Det är genom arbetet med 

hemtagningsprocessen som den stora kostnadsminskningen har skett inom 

sektionen. 

Verksamheten för försörjningsstöd har enligt kommunfullmäktiges beslut förts 

över till arbetsmarknadsavdelningen från och med 15 februari 2020. Alla 

kostnader för det ekonomiska biståndet så länge verksamheten tillhörde 

socialtjänsten har täckts inom budget. Däremot finns ett underskott med 

ca 1,6 mkr som avser personalkostnader samt utöver det en extra överenskommen 

engångsersättning utbetald på 5,8 mkr till arbetsmarknadsavdelningen i samband 

med överlämnandet. 

 

Den del av flyktingmottagandet som redovisas under sektionen för barn och unga 

är mottagandet av ensamkommande barn och unga. Verksamheten är i stort sett i 

balans med erhållna statsbidrag och ger ett överskott vid årets slut med 1,4 mkr. 

Antalet pågående placeringar inom ensamkommande barn och unga har minskat 

från 20 placeringar i januari till 12 placeringar i december. 

 

Inom utredningsenheten barn och unga har ett målinriktat arbete pågått för att 

använda insatserna kontaktperson/familj och avlastningshem med inriktningen rätt 

insats till rätt person. Alla tjänster är inte bemannade hela året inom 

familjestödsenheten och förebyggandeenheten. Det har resulterat i ett överskott 

med 3,5 mkr som för hela sektionen för de öppna insatserna. Överskott finns även 

inom öppna förskolan, vilket främst beror på sjukfrånvaro och minskat 

öppethållande på grund av covid-19.  

 

Tillståndsenheten ger ett underskott med 0,9 mkr. I vanliga fall är verksamheten 

självfinansierad genom de intäkter som avgifterna ger. Till följd av 

coronapandemin har det fattats politiskt beslut att inte ta ut avgifter för 

serveringstillstånd av näringsidkarna, därav underskottet. 

 

Den nya hemtjänstmodellen, de förändrade taxorna för omsorgsavgifterna samt 

effekten av minskad efterfrågan på grund av covid-19 innebär att budgeten för 
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hemtjänst inom myndighetsdelen på drygt 152 mkr är i balans med ett överskott 

motsvarande 2,7 mkr. 

 

Omvårdnadsavgifterna för kommunens samtliga särskilda boenden har gett ett 

överskott med 2,4 mkr inom myndighetsdelen.  

 

Under myndighetsdelen redovisas den interna ersättningen till Norgårdens 

servicehus för beslutade insatser. Under de senaste åren har personer med mer 

omfattande omvårdnadsbehov beretts plats på boendet. Det har inneburit att 

ersättningen till Norgården ökat och är ett underskott med 3,4 mkr. 

Köp av externt boende för psykiatriplatser har ett överskott med 2,0 mkr. Vissa av 

brukarna har så kallad samsjuklighet och tillhör också missbruksvården. 

 

Kostnaderna för ersättningen till externa och interna utförare av boendestöd har 

ett underskott med 2,0 mkr, en ökning i jämförelse med förra årets resultat som 

var 1,5 mkr i underskott. Från och med 2020 är insatsen boendestöd avgiftsfri för 

den enskilde. Antal utbetalade timmar för boendestöd inkl HSL har ökat från 

27 109 timmar år 2019 till 31 491 timmar år 2020, en ökning med 16 procent. En 

genomlysning av orsakerna har påbörjats. 

 

Ersättning för de 20 första timmarna/vecka för samtliga personer med beviljad 

personlig assistans enligt SFB till Försäkringskassan, oavsett om brukaren valt 

kommunen eller externt företag som utförare, har färre antal ärenden och lägre 

omfattning än beräknat. Det innebär ett överskott med 3,7 mkr inom 

myndighetsdelen för SFB.  

 

Personlig assistans enligt LSS har underskott med 6,1 mkr i jämförelse med 

budget. Antalet och omfattningen av ärenden för personlig assistans enligt LSS 

fortsätter att öka. Underskottet beror bland annat på att Försäkringskassan fortsatt 

att göra snävare bedömning av rätten till personlig assistans enligt SFB. Det 

medför att kommunen står för kostnaderna för fler och mer omfattande ärenden 

inom personlig assistans enligt LSS. Det avser både ersättning till kommunens 

utförare och externa utförare, där det inte finns täckning för kostnaderna. 

 

Effekter av coronapandemin, som stängning av daglig verksamhet och 

dagverksamhet för äldre samt minskat resande för övriga färdtjänstberättigade, har 

fått effekter på kostnaderna för färdtjänst. Det har inneburit lägre egenavgifter 

från resande för färdtjänst och ger sammantaget ett överskott med 3,8 mkr. Om 

volymen på antalet resande under året hade varit normal samt bemanning för 

handläggningen skulle det istället resulterat i ett underskott för färdtjänstresorna 

med ca 0,5 mkr. 

 

Avseende inrättade biståndshandläggartjänster är det fler än vad som täcks inom 

budgetram och det är ett underskott med ca 1,2 mkr. 
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Inkluderat i resultatet är följande bidrag från bland annat Socialstyrelsen: 

 

 1,9 mkr PRIO-medel för psykisk ohälsa  

 0,5 mkr stärkt bemanning inom sociala barnavården  

 0,3 mkr psykisk ohälsa barn och unga 

 0,4 mkr utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer  

 1,8 mkr för det statliga bidraget från DELMOS (delegationen mot 

segregation) som används inom öppna verksamheter och inom öppna 

förskolan 

 Schablonbidrag till flyktingar 

 

Medel har avsatts i årets budget för planerade men ej igångsatta nya 

verksamheter, vilket påverkar resultatet positivt. 

6.2 Viktiga händelser inom individ- och familjeomsorg 

Sektionen för barn och unga 

Fortsatt ökat inflöde 

Ökande ärendemängd har inneburit behov av utökning av personal på 

utredningsenheten för att säkerställa rättssäkerhet, kvalitet samt arbetsmiljö. 

Enhetens behov är idag 24 socialsekreterare. Under en lång period har det varit 

svårt att rekrytera erfaren personal, vilket resulterar i att den personal som 

anställts är ny både i yrkesutövandet och i yrket specifikt. Rekrytering har pågått 

sedan 2019 och enheten har bemannats upp med konsulter fram till sommaren 

2020, under en längre period har enheten bemannats med 5 konsulter. Dessa har 

succesivt avslutats under våren 2020 i takt med att egen personal anställts och 

sedan juli är endast en konsult kvar. Sammantaget har kostnaderna för konsulter 

samt utökning av egen personal resulterat i ett underskott för personal med ca 5,6 

mkr 2020 jämfört med 3,3 mkr för 2019.  

 

Ärendemängden kan delvis beskrivas utifrån antalet inledda utredningar, vilka har 

ökat kraftigt under de senaste åren. Inflödet har minskat något under 2020, 

minskningen är 5% i jämförelse med 2019. Antalet inledda utredningar ligger 

trots minskningen, som beror på coronaeffekten under våren, kvar på en hög nivå 

och i jämförelse med 2016 har 70% fler utredningar inletts under 2020. Den 

största andelen ökning gäller ungdomar 13–21 år, vilket är den målgrupp som står 

för den största andelen externa placeringar utanför hemmet.  

 

Antalet orosanmälningar avseende barn och unga fortsätter att öka. Ökningen 

mellan 2019 och 2020 är 10% men under perioden 2016 till 2020 har 

anmälningarna ökat med 96%, en fördubbling. Under våren har samhället 

påverkats av coronapandemin, vilket under april innebar en tydlig ”inbromsning” 

gällande inkomna anmälningar, dessa kom dock igång igen under sommaren och 

har därefter åter följt en fortsatt hög nivå.  

 

Externa placeringar HVB 

En stor andel av antal placeringar utanför hemmet, både inom HVB och 

familjehem, återfinns inom kategorin "barn och unga som far illa". I den kategorin 
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ingår bland annat svår relationsproblematik inom familjen och barn och unga med 

svår beteendeproblematik. En stor del av de placerade barnen har sammansatt 

social och psykiatrisk problematik.  

 

Sektionen har sedan april 2018 arbetat fokuserat med att gemensamt få ner antalet 

köpta institutionsplatser. Antal dygn inom HVB har minskat med ca 500 i 

jämförelse med 2019 och med ca 3 500 i jämförelse med 2018. Kostnaderna har 

däremot inte minskat och det beror på att vårddygnen är betydligt dyrare. Det 

förändrade arbetssättet med att konsultera både familjehemsgruppen och 

familjestödsenheten för att identifiera om det finns fler eller andra insatser som 

kan förhindra köpt HVB har satt sig och externa placeringar på HVB ligger idag 

på en nivå om ca 8–12 placeringar, vilket väntas bestå. I de placeringar som görs 

finns tydliga planer från första dagen, vilket innebär kortare tid på institution. Att 

sektionen från oktober 2018 även kan nyttja det interna stödboendet för 

kommunens samtliga invånare som tillhör målgruppen innebär i vissa fall att 

placeringar på HVB har kunnat förkortas. Efter nystarten (juni 2019), på 

Athenagården, det interna HVB boendet, har externa placeringar i flertalet 

komplicerade ungdomsärenden kunnat undvikas. Det har krävt en tillfällig 

förstärkning av personal på Athenagården som medför högre kostnader än budget 

för Athenagården men som har bidragit till att minska kostnaderna för externa 

placeringar. Sektionschef redovisar fortsatt var tredje månad för nämnden hur 

arbetet med externa placeringar fortskrider. 

  

Familjehemsvård och vårdnadsöverflyttning till särskild förordnad 

vårdnadshavare (SFV) 

Barn och unga i familjehemsvård inkl. SFV 2020 har ökat med 7 årsplatser i 

jämförelse med 2019. Ökningen sedan 2017 är 17 årsplatser. Ökningen av 

placerade barn hänger samman med den kraftiga ökningen av orosanmälningar de 

senaste åren och därmed ökat behov av stödinsatser från socialtjänsten. 

 

Arbetssättet idag är att så långt det är möjligt placera ungdomar med svår 

problematik i familjehem istället för på institution. Detta medför att det är svårare 

att rekrytera egna familjehem och kostnader i form av köpta/ konsulentstödda 

familjehem blir förhöjda. Vid nya placeringar har egna familjehem inte kunnat 

rekryterats till framför allt tonåringar med egen problematik. En tydlig strategi för 

att rekrytera egna familjehem även till dessa placeringar är framtagen och ett antal 

egna arvoderade familjehem har rekryterats. Dessa innebär en ökad kostnad 

gällande egna familjehem. Under 2018 var det i snitt 22,2 st. köpta familjehem, 

under 2019 20,4 st. och för under 2020 är genomsnittet 20,5 st. köpta familjehem.  

 

Den köpta familjehemsvården minskade i kostnad mellan 2018 och 2019 från 16,4 

mkr till 15 mkr för att åter öka under 2020 till 15,9 mkr. Dygnskostnaden för köpt 

familjehemsvård har ökat med 10% från 2 014 kr till 2 217 kr per dygn. Den 

sammantagna kostnaden för familjehemsplaceringar ökar. Analysen visar att 

kostnaderna för SFV och egna familjehem har ökat med 7% totalt från 40,8 mkr 

2019 till 43,7 mkr 2020. Kostnadsökningen beror på ett ökat antal placerade barn 

och därmed fler vårddygn. Under 2019 var bruttokostnaden per vårddygn i 
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familjehem inklusive SFV 1 044 kr jämfört med 1 053 kr under 2020, en ökning 

med endast 0,9%. 

 

Arbetet med att genomföra vårdnadsöverflyttningar pågår och hittills har 

vårdnadsöverflyttningar tom december skett i sammantaget 26 ärenden, jämfört 

med 18 samma period 2019. Vårdnadshavarna uppbär fortsatt arvode och 

omkostnad efter vårdnadsöverflytten. I de fall familjehemmen varit 

konsulentstöttade blir kostnaden efter vårdnadsöverflytt i vissa fall betydligt lägre.  

  
Tabell 10: Barn och unga; anmälningar, vårddygn och kostnader, år 2016–2020 

* HVB brutto för 2019 och 2020 exkl internt köp av stödboende från Edingen 

 

Övrigt 

Plan för justering av bemanningen utifrån minskningen av antalet 

ensamkommande barn finns och löper på. För 2020 ger kostnaderna för 

ensamkommande barn ett överskott med 1,4 mkr. 

 

Vingen har under perioden haft få externa placeringar, vilket inneburit att det 

blivit lägre intäkter än beräknat. De interna rutinerna föreskriver numera att 

samtliga placeringar i skyddat boende ska inledas på Vingen. Under 2020 har 

externa placeringar på skyddat boende ökat, bland annat på grund av 

coronapandemin. 

 

Verksamhetsutveckling 

Arbetet med tidiga och samordnade insatser (TSI-samverkan mellan socialtjänst 

och skola) har beviljats medel från sociala investeringsfonden och nämnderna har 

fattat gemensamt förvaltningsbeslut i denna viktiga fråga. Själva verksamheten 

kommer att starta upp under nästa år, och är en viktig del i arbetet med att bromsa 

utvecklingen med akuta omfattande insatser i sent skede. 

 

Barn och unga 2016 2017 2018 2019 2020 

Anmälningar barn och 

unga 0-20 år, inkl. 

familjehem  

1 269 1 535 1 892 2 255 2 485 

HVB vårddygn, extern 5 016 4 638 8 063 5 055 4 484 

HVB bruttokostnader, tkr 18 101 19 265 35 066 *26 776 *27 158 

Athenagården, vårddygn 3 279 4 153 3 702 2 093 1 832 

Familjehem vårddygn, 

exkl EKB 

27 441 32 135 35 551 35 408 32 655 

Särskilt förordnad 

vårdnads- 

havare, (SFV), vårddygn 

3 658 3 134 2 736 3 627 9 301 

Familjehem 

bruttokostnader, tkr, exkl 

EKB 

26 073 32 698 37 553 40 766 43 738 
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En genomlysning av verksamhetens processer har gjorts under året som sannolikt 

kommer att ge en effektivisering under 2021. Arbetet med införande av en digital 

reception är i det närmaste slutfört. Säker utrustning för digitala 

domstolsförhandlingar har installerats. 

 

Ombyggnation och verksamhetsflytt  

Sektionen för barn och unga har under 2020 påverkats av stor ombyggnation i 

Familjekontorets lokaler och en större verksamhetsflytt. Nu är en stor del av 

sektionens verksamheter samlade under samma tak på Junogatan 9 och erbjuder 

mer av ”en väg in”. 

 

Effekter av corona 

Under våren märktes en viss dämpning av inflödet av orosanmälningar, men i 

slutet av året har det ökat igen. Under slutet av året har man inom flera 

verksamheter sett ett uppdämt behov, tex. inom Våld i nära relationer och fler som 

söker familjerådgivning. Även fler barn har placerats i slutet av året. 

 

Corona har också inneburit att vissa verksamheter har fått anpassa sina 

verksamheter eller stängt, som tex. öppna förskolornas publika delar. 

Sjukfrånvaron har naturligtvis varit högre än vanligt och nya arbetssätt främst 

genom digital teknik har införts. 

 

Sektionen för vuxen och funktionshinder 

Resultatet för sektionen vuxen och funktionshinder är ett underskott med 

sammanlagt 5,5 mkr. Större delen av underskottet finns inom enheten SOL, LVM 

och LSS, där underskottet mot budget är 9,7 mkr. 

 

Huvudsakliga orsaker till detta är att kostnaderna för externa placeringar barn och 

vuxna inom LSS inte minskat lika mycket som prognostiserats. Verksamheterna 

har arbetat aktivt med hemtagning. Det är genom arbetet med 

hemtagningsprocessen som den stora kostnadsminskningen har skett inom 

sektionen. Kostnaden för externa placeringar LSS har minskat med ca. 8 mkr 

jämfört med 2019. 

 

Totalt för missbruksvården är det ett underskott med 5,4 mkr (öppna insatser 0,1 

och HVB 5,3 mkr). Däremot visar externt köp av psykiatriplatser ett överskott om 

ca 2 mkr. 

 

Arbetet med utvecklingen av hemmaplanslösningarna inom missbruksvården 

pågår med målet att minska institutionsvården, men har inte skett i den takt som 

förväntat. 

 

Kostnaderna för boendestöd har ökat och visar ett underskott om ca 2 mkr för 

2020. En volymökning med närmare 16% har skett under 2020 och en 

genomlysning av orsakerna har påbörjats. 
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Tabell 11: Missbruk; antal vård- och boendedygn samt kostnader, år 2016–2020 

Missbruk 2016 2017 2018 2019 2020 

HVB vårddygn missbruk 1 402 2 253 2 372 2 626 3 549 

HVB bruttokostnader 

missbruk, tkr 

3 020   5 490 5 901 7 251 8 561 

Boendedygn Fyren   2 700   2 728   2 906   4 138 4 095 

Boendedygn övrigt boende 

missbruk inkl. Lyktan 

15 626 15 496 14 663 15 029 14 186 

 
Tabell 12: Socialpsykiatri; boendestöd, boendedygn och kostnader, år 2016–2020 

Socialpsykiatri 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt boendestöd 

Utbetalda timmar inkl 

HSL 

27 424 28 788 29 473 27 109 31 491 

Totalt antal brukare 

Snitt per år 

151 151 153 162 182 

Köpta platser, boendedygn   2 625 1 640 1 869 

Köpta platser, 

bruttokostnader, tkr 

5 682 *7 655 *9 601 *7 365 *8 475 

* Bruttokostnaderna innehåller placering som täcks via bidrag från Migrationsverket, bidrag år 

2017: 1 572 tkr, år 2018: 1 869 tkr. år 2019 2 030 tkr, år 2020 2 722 tkr. 

 
Tabell 13: LSS; boendedygn och kostnader barn och vuxna, år 2016–2020 

LSS 2016 2017 2018 2019 2020 

Köpta platser barn och unga, 

§9:8, boendedygn  

7 421 6 166 4 039 3 046 1 460 

Köpta platser barn och 

unga §9:8, 

bruttokostnader, tkr 

20 579 20 149 15 224 13 761 9 664 

Köpta platser vuxna, §9:9, 

boendedygn 

3 110 3 680 4 028 4 098 2 824 

 

Köpta platser vuxna §9:9, 

bruttokostnader, tkr 

(gruppbostad och 

dagligverksamhet för 

dessa personer) 

17 596 21 796 25 418 26 007 22 033 
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Verksamheterna hemtjänst och färdtjänst visar överskott om 2,7 mkr respektive 

3,8 mkr. Detta kan till stor del kan förklaras av covid-19 som inneburit minde 

efterfrågan. 

 
Tabell 14: Hemtjänst; statistik kring hemtjänst, år 2016–2020 
Hemtjänst 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt hemtjänst (exkl 

servicehus), utbetalda 

timmar inkl HSL 

542 382 544 568 481 787 450 207 447 303 

Totalt antal brukare, snitt 

per år 

980 927 967 968 986 

From 2017 började den nya hemtjänstmodellen tillämpas, schablontiden för antalet timmar per 

insats förändrades. Under 2017 och 2018 betalades timmar ut enligt både den nya och den gamla 

hemtjänstmodellen, from 2019 enbart enligt den nya modellen. Antalet brukare exkl. trygg 

hemgång och exkl. servicehus. 

 

Verksamhet personlig assistans visar totalt ett underskott med ca 2,4 mkr. 

Underskottet beror bl.a. på att Försäkringskassan gör en snävare bedömning av 

rätten till personlig assistans enligt SFB och att omfattningen av ärenden med 

personlig assistans enligt LSS fortsätter att öka. 

 

Underskott för personal inom sektionen är ca 2,3 mkr (inkl +0,4 för 

färdtjänstpersonal). Bakgrunden är att tjänster har inrättats utan täckning i 

budgetram, på grund av brister i arbetsmiljön, hög arbetsbelastning och 

personalomsättning. 

 

Omorganisation och verksamhetsflytt 

Socialtjänstens omorganisation har tillsamman med coronapandemin haft stor 

inverkan på sektionen vuxen och funktionshinder under verksamhetsåret 2020. 

Flytten av Sektionen för försörjningsstöd från Centrumkontoret innebar bl.a. ett 

stort arbete med administrativa frågor, framför allt delning av akter, arkivfrågor, 

sortering och iordningställande av detta. Även Centrumkontoret har byggts om för 

att anpassas till nya verksamheter och ett nytt kontor har skapats. 

 

Arbetet med att få den nya organisationen att fungera som det är tänkt, och arbetet 

med verksamhetens mål och uppdrag har påverkats av corona, sjukdom, byte av 

chefer mm. Det område som mest sticker ut är missbruksvården där arbetet med 

hur samverkan och hemmaplanslöningarna ska utformas har fördröjts. 

Uppdraget med hemtagningsprocessen inom LSS är igång och har gett goda 

resultat, även om detta arbete också har påverkats och fördröjts. 

 

Effekter av corona 

Corona har framför allt dämpat och minskat efterfrågan på hemtjänstinsatser och 

färdtjänst. Även inom sektionen vuxen och funktionshinder har corona medfört 

högre sjukskrivningstal och förändrade arbetssätt. Framför allt har arbetet med 

vårdplaneringar i stor sett digitaliserats. Inom hela avdelningen arbetar personalen 

i möjligaste mån hemifrån. 
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Sektionen för försörjningsstöd 

Sektionen för försörjningsstöd har from 15 februari 2020 organisatoriskt flyttats 

till kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, vilket inneburit ett större 

omställningsarbete. Efter förändringen har nya samarbetsproblem som måste 

lösas, identifierats, främst ansvarsområden gällande bostadsfrågor. Alla kostnader 

för det ekonomiska biståndet så länge verksamheten tillhörde socialtjänsten har 

täckts i budget. Däremot finns ett underskott på ca 1,6 mkr som avser 

personalkostnader. 

6.3 Uppföljning av avdelningens egna uppdrag 

  Uppdrag Kommentar 

 Biståndsbedömning 
- arbetssätt inom 
biståndsenheten 

Målet att ha en rättssäker myndighetsutövning upprätthålls bland annat genom 
handläggarträffar och metodträffar på gruppnivå samt på individnivå vid behov. 
Pågående pandemi har medfört förändrade arbetssätt och att anpassningar fått göras 
för att kunna ha en rättssäker myndighetsutövning och kunna följa upp effekter av 
beviljade insatser. Detta har gjorts genom t ex att möten i allt större utsträckning sker 
digitalt och genom tillhandhållen skyddsutrustning har hembesök kunnat genomföras. 
Sammanfattningsvis har enheten väl hanterat och anpassat sitt arbetssätt efter 
rådande förhållanden. Under hösten har införandet av Lifecare påbörjats med 
utbildning för medarbetarna. 

 
Ett samarbete mellan biståndsenheten SoL och korttidsenheten har lett fram till en 
förtydligad arbetsprocess kring brukare som vistas på korttidsenheten med påföljande 
planering för utskrivning. 

 Översyn LSS - ge rätt 
insatser i rätt tid som 
leder till resultat och 
effekter 

Ett systematiskt arbete i processform sker för att följa och planera för hemtagningar 
och avslut av externa placeringar avseende bostad med särskild service LSS för 
vuxna. Handlingsplaner för säkerställande av hemtagningsarbetet upprättas för varje 
brukare och revideras med regelbundenhet utefter brukarnas behov och 
verksamhetens förutsättningar för ett bra och planerat mottagande. Stor grad av 
individuellt anpassade lösningar krävs för att brukare med komplexa behov ska 
tillgodoses på hemorten, vilket medför hög grad av samverkan med 
utförarverksamheterna. För att säkerställa flöde och nära samverkan i 
hemtagningsprocesserna sker samarbetet i en så kallad "bo-grupp" med representant 
från boendekoordinator från utförarsidan och 1:e biståndshandläggare från 
utredningsgruppen LSS. 
 
Arbete med processen att starta upp boendestöd riktat mot funktionsnedsatta fortgår. 

 Vara en attraktiv 
arbetsgivare samt 
arbeta långsiktigt med 
personal- och 
kompetensförsörjning. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta långsiktigt med personal- och 
kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna och som sektionerna arbetat 
aktivt med under året. 
 
Verksamheterna har följt de riktlinjer som givits till följd av pandemin och tagit fram 
handlingsplaner hur de ska hantera och agera i syfte att kunna utföra sitt uppdrag och 
samtidigt ha en god arbetsmiljö. Exempel på detta är digitala möten på arbetsplatsen, 
med brukare samt externa samverkanspartners, skyddsutrustning samt viss möjlighet 
till distansarbete. 
 
I syfte att upprätthålla god kvalitet i handläggningen har medarbetarna inom 
myndighetsutövningen hög tillgång till arbetsledning och metodstöd, som ges både på 
gruppnivå och individuellt. Många inbokade utbildningar har under året blivit 
framskjutna pga pandemin. Flera utbildningar har dock kunnat genomföras i digital 
form, t ex delar av kommunens chefsutbildning, barns delaktighet, våld- och 
hedersförtyck samt fördjupning i LSS-lagstiftningen. 
 
Inom Biståndsenhet SoL, LSS och LVM sker fortlöpande utveckling av ansvar- och 
rollfördelning i förhållande till utförarverksamheten. Behovet har blivit särskilt tydligt 
efter genomförd omorganisering där myndighetsutövare och utförare tillhör olika 
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  Uppdrag Kommentar 

avdelningar. Utvecklingsarbetet sker både externt i samverkan med 
utförarverksamheter inom socialpsykiatrin och missbruksstöd för att få mer 
ändamålsenlig fördelning av ansvar samt internt avseende framarbetande av tydligare 
handläggningsrutiner som tydliggör den myndighetsutövande funktionen. 
Utredningsenheten barn och unga har fortsatt aktivt arbetat med förbättringsarbete 
inom den psykosociala arbetsmiljön som resulterat i fortsatt låg personalomsättning 
och ökad trivsel bland medarbetarna. Bla har det skapats en förutsägbar arbetsmiljö i 
det som går att påverka genom tydligt ledarskap. Det pågår även ett ständigt arbete 
med att stärka rättssäkerheten, utveckla metoder kring placerade barn och ungdomar, 
hantera klagomål genom att göra dem till förbättringsområden mm. Då antal inledda 
utredningar ökat med 80 % på två år så har arbetsbördan varit hög. Olika åtgärder har 
vidtagits för att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö, bla förstärkning med utökat antal 
socialsekreterare. 

 Kvalitetssäkring och 
effektivisering av 
familjehemsvården 

En strategi är framtagen och ett systematiskt arbete pågår för att rekrytera egna 
familjehem. Detta görs bl a genom informationskvällar och synas på sociala medier. 
En annan framgångsfaktor i att hitta egna familjehem har varit att ansluta oss till 
Familjehemsbanken. Flera av de nya placeringar som gjorts i egna familjehem som 
förmedlats härifrån. Kvartalsvis görs en sammanställning för att följa andel 
nätverksplaceringar samt egna familjehem i förhållande till köpta konsulentstödda 
mm. Detta redovisas fortlöpande till socialnämnden. 
 
Barn och unga har påbörjat ett samarbete med barn- och utbildningsnämnden för att 
förbättra och utveckla förutsättningarna för en lyckad/obruten skolgång för våra 
placerade barn genom SAMS. Beslut fattades i socialnämnden i november och en 
implementeringsplan ska tas fram tillsammans med övriga berörda enheter, tankar om 
att även inkludera barn på skyddat boende i SAMS finns. 

 Socialpsykiatri - lag om 
samverkan vid 
utskrivning från 
slutenvården 

Behovet av korttidsplatser samt utökat antal platser i form av bostad med särskild 
service, inkluderande utslussningsplatser, korttidsplatser och utredningsplatser 
tillgodoses nu genom Melodivägen. Syftet är att vara väl rustad att möta 
socialpsykiatrins målgruppers behov utan köp av externa placeringar samt att kunna 
möta kraven för kortare tidsfrist innan betalningsansvar genom de skärpta tidsgränser 
för utskrivningsklara patienter inom psykiatrin som införts. Rutin och 
processbeskrivning avseende ansvarsfördelning vid korttidsplacering har arbetats 
fram. 
 
Implementeringsarbete av IBIC pågår, både inom utredningsgruppen LSS och 
utredningsgrupp Socialpsykiatri samt på utförarsidan. Metodutveckling och fortsatt 
stöd i implementeringsarbetet av IBIC sker. 

 Digitalisering i 
avdelningen 
- effektivisera 
administration, 
digitalisera och införa e-
tjänster för att kunna 
frigöra resurser till de 
områden där behoven 
är som störst 

Digital teknik för alternativa mötesformer och kommunikation har använts i stor 
omfattning under året för att kunna genomföra våra uppdrag. Bl a hålls idag 
vårdplaneringar, SIP- möten, uppföljningsmöten, samråd, utredningssamtal, 
utbildningar via Skype eller Teams. Införandet har pådrivits av pandemin och 
säkerligen kommer alternativa former för möte fortsätta framgent. 
 
Övergång från Procapita till Lifecare fortgår och under slutet av året påbörjades 
införandet inom barn och unga. 
 
Förhandlingar i Förvaltnings- och kammarrätt sker sedan ca 1,5 år tillbaka i stor 
utsträckning via länk från Tingsrätten vilket sparar både arbetstid och resor. Under 
året har det blivit allt svårare att få plats hos Tingsrätten och fr o m december 2020 
har Familjekontoret därför egen utrustning med säker uppkoppling mot domstol. Vissa 
förhandlingar kommer dock utifrån ärendets karaktär alltid att ske i fysisk form. Detta 
uppdrag är numera helt implementerat som arbetssätt. Under hösten genomfördes 11 
av 14 LVU-förhandlingar och samtliga LVM-förhandlingar via länk. 
 
Införandet av digitalisering inom socialtjänsten har blivit ett mer omfattande uppdrag i 
och med att Uddevalla har blivit en modellkommun inom välfärdsteknik och där i ingår 
införande av fjärrtillsyn i samverkan med utförarna. Enhetschef från biståndsenheten 
SoL har ingått i arbetsgrupp tillsammans med enhetschef från IT och enhetschef från 
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hemtjänst natt. Ett underlag med olika delar förslag till införande har tagits fram. Efter 
Uddevallas anslutning till SKR´s uppdrag som modellkommun för välfärdsteknik, har 
uppdraget förändrats och med ny projektledning. Arbetet med inkludering av 
myndighetsutövningen tar vid efter årsskiftet. 
 
Processbaserade och förenklade handläggningsrutiner har framarbetats inom 
handläggningen för socialpsykiatrin. Detta kommer tydliggöra och definiera 
myndighetsutövning samt vara tidsbesparande. Översyn och förenkling av vissa 
administrativa processer har skett under året, t.ex införande av smidigare 
fakturahantering avseende enhetens vårdfakturor. 
 
Införande av alkotest och måendeskattningar på distans via mobil, Previct, har skett i 
enstaka ärenden som ett sätt att använda digital teknik och är ett komplement till 
befintliga resurser för klienter som bedöms ha bättre nytta av detta stöd. 
 
Två arbetsgrupper inom sektionen för barn och unga har provat taligenkänning under 
sex månader. Tidsbesparingen väger ej upp kostnaderna för detta hjälpmedel samt att 
tekniken redan ses som förlegad. Projektet är därför avslutat. 
 
Sektionen barn och unga har under hösten startat ett samarbete med PWC i syfte att 
se över vilka processer inom främst myndighetsdelen som kan robotiseras. Detta 
arbete har resulterat i att två huvudprocesser, digitalisering/automatisering av 
utbetalningar till familjehem samt automatisering av klipp och klistra mellan 
journalanteckningar och beslutsunderlag, tagits fram och väntas starta under början 
av 2021. Förväntad effekt är tidsbesparing för handläggare, tid som frigörs till 
kvalitativt klientarbete. Arbetet med att införa digital reception är i sitt slutskede. 
Terminalen väntas vara på plats innan årsskiftet, utbildning är planerad och därefter 
kan uppdraget avslutas. 
 
Fältenheten har tagit fram riktlinjer och startat upp Snapchat konton för att kunna möta 
utvecklingen som skett gällande kommunikation med ungdomar. Arbetet via Snapchat 
startades upp i april och har varit en stor tillgång under rådande pandemi när inte 
Fältenheten har kunnat vara ute i samma utsträckning som tidigare samt i 
individkontakter. För att kunna möta ungdomar i behov av stöd, trots rådande 
pandemi, håller Fältenheten tillsammans med IT avdelningen på att ta fram ett 
program för att kunna starta en chatt riktat till ungdomar i behov av stöd. 
 
Socialjourens har ett digitalt statistikprogram, vilket innebär att socialsekreterare matar 
in aktuella ärenden i programmet efter avslutat pass som sedan sammanställs digitalt. 
Varje kommun kan med hjälp av detta få ut sin statistik löpande. 

 Insatser på hemmaplan 
ska vara första 
alternativ 

Inom området missbruk och socialpsykiatri sker ett arbete gemensamt arbete 
tillsammans med utförarna kring kompetensutveckling utifrån ett helhetstänk, vad 
förvaltningen behöver kunna möta för att kunna genomföra uppdraget. Målet är att alla 
anställda ska ha en gemensam kunskapsbas för att på så sätt lättare förstå den 
problematik som vi möter samt har att hantera. Genom ökad kunskap förenklas 
samverkan och evidensbaserat arbete. Detta sker genom samplanerad 
kunskapspåfyllnad, gemensam handledare samt genom att tillvarata den kunskap 
som redan finns i verksamheten och sprida den, bland annat genom KIR. 
 
Inom Sektionen för vuxen och funktionshinder hålls regelbundet placeringsmöten där 
både myndighetsutövning och utförare deltar. Syftet är att skapa hållbar planering för 
stöd till brukare/klienter på hemmaplan samt med syfte att rätt brukare ska ha rätt 
insats av rätt aktör i rätt tid. Denna samverkan har lett fram till ökad möjlighet för 
boendena inom socialpsykiatrin att kunna ta emot brukare med omfattande psykiatrisk 
problematik och samtida missbruksproblem. Det har identifierats att kompetens att 
möta målgruppen behöver ökas ytterligare. Inom socialpsykiatrin har ett ökat flöde i 
boendena samt nya platser vid Melodivägen möjliggjort att externa placeringar har 
undvikits då verksamheten i högre grad kunnat möta brukarnas behov på hemmaplan. 
 
Inom missbruksområdet har behov av placeringar i heldygnsvård fortsatt att öka då 
flera personer med komplex problematik haft omfattande behov av vård och 
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behandling, vilket inte varit möjligt att tillgodose på hemmaplan då befintliga arbetssätt 
inom utförarverksamheterna ej bedömts motsvara individernas behov. 
Samverkansmöten mellan enhetschef för myndighet och utförare inom missbruk äger 
fortlöpande rum i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden, utformande av 
nya arbetssätt och lösa organisatoriska problem som försvårar användandet av 
hemmaplanslösningar. 
 
Utveckling av den lokala samverkan sker genom att sektionschef och enhetschef 
deltar i närsjukvårdsgrupp inom vuxenområdet. Utifrån ett uppdrag i Vårdsamverkan 
att förtydliga verksamheternas uppdrag och resurser har ett gemensamt arbete 
påbörjats och en gemensam handlingsplan avseende samverkan på individnivå inom 
är under upprättande. 
 
Sektionen för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring insatser på hemmaplan 
där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen för barnen och deras familjer. Detta 
uppdrag är en stående punkt på SLG där man tar upp både aktuella svårigheter och 
goda exempel. I alla placeringar på SIS eller HVB som gjorts är alla 
hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter vi att jobba för 
att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö, då med stöd av allas 
expertis. God samverkan inom sektionen har kunnat förkorta flertalet placeringar. 
Familjehemsplaceringar följer samma arbetssätt. Vid behov av familjehemsplacering 
skall alltid inventering av resurser inom barnets nätverk ske, detta är ett arbete under 
utveckling som påbörjats under perioden och nogsamt följs varje månad. De 
månatliga placeringsgenomgångarna fortsätter och är en viktig framgångsfaktor i detta 
arbete. 
 
Närsjukvårdsgrupp barn och unga är inne i en fas av utveckling och rätt verksamheter 
är representerade. Ett utvecklingsarbete har påbörjats som innefattar att få kunskap 
om och sätta mål och ramar för arbetet samt identifiera delar man tillsammans ska 
arbeta med för att utveckla det gemensamma arbetet och samverkan under 2021. 

 Ledning och styrning Samtliga enheter inom sektionen för barn och unga har ett verksamhetskort där 
enhetens uppdrag och förbättringsområden framgår. De egna uppdragen är 
nedbrutna från de gemensamma sektionsövergripande uppdragen, detta görs 
tillsammans med medarbetarna i syfte att tydliggöra vars och en roll i de 
gemensamma uppdragen. Inom sektionen för vuxen och funktionshinder pågår 
arbetet med att ta fram detta. 
 
Identifierade utvecklingsområden gällande kvalitet inom sektionen för barn och unga 
är bland annat; systematisk uppföljning, brukarundersökningar, öka kvaliteten på 
vårdplan och genomförandeplan. 
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7 Avdelningen för social omsorg 
Avdelningen utför insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget utifrån SoL är att 

ge individuellt stöd så att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv utifrån 

en skälig levnadsnivå. Stödet syftar till att frigöra och utveckla den enskildes egna 

förmågor utifrån självbestämmande och delaktighet.  

  

För personer med funktionsnedsättning verkställs beslut fattade enligt LSS. 

Uppdraget är att i de insatser som utförs ska ge god levnadsnivå, främja jämlikhet 

i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättningar som tillhör de personkretsar som omfattas av lagen. Det 

berör personer som har behov av insatserna i sin dagliga livsföring och vars behov 

inte tillgodoses på annat sätt.  

  

Verksamheten vänder sig också till personer med insatsen personlig assistans 

(LSS/SFB), personer med missbruk och beroende, personer med psykisk 

funktionsnedsättning och där insatserna består av information, råd och stöd i olika 

frågor samt boendestöd, stödboende enligt SoL och psykosociala insatser i 

öppenvård vid missbruk av alkohol och andra substanser. Stöd till anhöriga ingår i 

anhörigcentralens arbete.  

7.1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 

Resultaträkning, tkr 

 

 

 2020-12-31 2019-12-31 

Intäkter 165 639 155 231 

Kostnader -1 067 098 -1 041 165 

Intern utbetald ersättning* 176 191 174 248 

Nettokostnad -725 268 -711 686 

   

Budgetram 757 048 735 407 

Resultat 31 780 23 721 

   

Varav personalkostnader -867 970 -848 981 

   
*Ersättning avser hemtjänst, serviceboende, boendestöd, 

personlig assistans enligt LSS och delegerad HSV.  

 

Intäkterna har ökat med 10,4 mkr, 7 procent. Verksamheterna har för perioden fått 

sjuklöneersättning med 10,3 mkr från staten. Här redovisas del av det beviljade 

statsbidraget med 1,7 mkr för merkostnader till följd av covid-19. Intäkterna från 

Försäkringskassan avseende personlig assistans har minskat med 1,9 mkr. 
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Bruttokostnaderna har ökat med 25,9 mkr, 2 procent. I jämförelse med förra året 

har den utbetalda korttidssjukfrånvaron april-december ökat med ca 9,6 mkr i 

kostnader, nettoeffekten blir 0,6 mkr bättre resultat. 

 

Merkostnader har uppstått till följd av covid-19 med 4,5 mkr inom avdelningen. 

Främst personalresurser och även skyddsutrustning, smittskyddsåtgärder samt 

anpassningar. För de coronarelaterade kostnaderna har statsbidrag erhållits för 

viss del av kostnaderna. 

 

Kostnaderna har ökat mellan åren då en ny gruppbostad har öppnat under år 2020 

och då det blivit helårseffekt för de verksamheter som öppnade förgående år. 

Inom daglig verksamhet har kostnaderna minskat då verksamheten varit stängd 

under stora delar av året till följd av covid-19, men också på grund av vidtagna 

åtgärder vid årsskiftet. Inom korttidsverksamheten har kostnaderna ökat, då de 

öppnat en ny avlastningsenhet under året, varav 1,8 mkr är ökade 

personalkostnader. 

 

Personalkostnaderna inom kommunens LSS assistans har ökat medan 

personalkostnader för SFB assistans har minskat. Utförda timmar SFB för år 2020 

har minskat med drygt 12 416 timmar jämfört med 2019. Avseende personlig 

assistans enligt LSS, har antalet timmar som det utgått ersättning för mellan åren 

2019 och 2020 ökat från 27 526 till 31 614, vilket är en ökning med 4 088 timmar. 

Kommunens hemtjänstgrupper har minskat sina personalkostnader med 7 procent, 

vilket motsvarar 12,1 mkr. Vård- och omsorgsboende på Rosenhäll redovisar 

lägre personalkostnader, vilket till stor del beror på ett pågående 

renoveringsarbete som tvingat avdelningar att stå med tomma lägenheter. Man har 

då kunnat dra ner på bemanningen eftersom brukarna är färre till antalet.  

Löneökning avseende kommunal är endast med som ett utbetalt engångsbelopp i 

slutet av året 2020 då löneförhandlingarna inte blev klara under år 2020. 

 

Interna ersättningar har ökat med totalt 1,9 mkr, 1 procent. Ökning av ersättning 

har skett inom boendestöd med 1,6 mkr, Norgården med 1,4 mkr och personlig 

assistans enligt LSS med 1,4 mkr. Ersättningen till kommunens hemtjänstgrupper 

har minskat med 2,4 mkr.  

 

Inom avdelningen social omsorg innebar årets resultat ett överskott med 31,8 

mkr.  

 

Hemtjänst 

 Inom kommunens utförare för hemtjänst är resultatet 9,1 mkr i överskott, 

att jämföra med underskottet 2019 med 4,8 mkr. Verksamheten har arbetat 

med arbetssätt och förhållningsätt i arbetsgrupper där man hittat metoder 

för att förhålla sig till den ersättningsmodell som implementerades för tre 

år sedan. Under åren 2019–2020 har enhetscheferna arbetat aktivt och 

strategisk med uppföljning av ekonomin, vilket gett ett positivt resultat. 

Inom landsbygdsområdena är det fortsatt svårt med en budget i balans. De 
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hemtjänstområden som genererar ett underskott är Herrestad/Åsen samt 

Ljungskile. Jämfört med 2019 års resultat har dessa områden mer än 

halverat sitt underskott och målsättningen är att de kommer att vara i 

ekonomisk balans under 2021. I det nya planeringssystemet ansvarar 

områdesplaneraren även för en dag-för-dag planeringen, vilket tidigare 

gjordes av arbetsgruppen. Fördelen är att en eventuell förändring som sker 

i verksamheten kan genomföras snabbare, planeraren ser behoven och kan 

genomföra samordningsvinster med flera arbetsgrupper. Då antalet 

hemtjänsttimmar har minskat så finns det vakanta enhetschefstjänster som 

ger ett överskott med 2,1 mkr. 

 Ett covid-19 team för insatser dag och kväll startade 30:e april och det 

startade också ett team för insatser på natten från den 18:e maj. Bidrag har 

ansökts hos Socialstyrelsen för dessa merkostnader. De positiva 

ekonomiska effekterna av covid-19 är att verksamheten har kunnat 

anpassa och effektivisera sin planering. Under pandemin har brukare 

delvis avsagt sig sina insatser, vilket gett utrymme i planeringen när 

verksamheten haft mycket sjukfrånvaro. Vissa arbetsgrupper har haft 

mellan 50–70 procent sjukfrånvaro. Inga insatser har uteblivit helt utan de 

har istället utförts vid ett annat tillfälle. 

 Det är överskott med ca 0,7 mkr efter ett nytt upphandlat larmavtal och 

inom trygghemgång är det ett överskott med 1,3 mkr, då alla tjänster inte 

är tillsatta utan används vid behov då det varit variation i antal ärenden. 

 

Särskilt boende 
Kommunens vård- och omsorgsboende gör ett underskott med 1,1 mkr. Det är 

svårt att verkställa beslut om demensplats. Arbete har pågått med att 

omstrukturera somatiska platser till demensplatser. På Skogslyckans vård- och 

omsorgsboende har det tillskapats en enhet under hösten och det kommer 

tillskapas tre enheter till under 2021 för att bättre kunna möta behovet av 

demensplatser. Utifrån Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) tillsyn har 

nattbemanningen förstärkts på Skogslyckan. IVO ansåg att nattbemanningen varit 

för låg utifrån antalet demenssjuka på boendet. Det har inte funnit medel inom 

verksamhetens budgetram för den personalutökning som har skett, det kommer att 

tillföras medel under 2021. Södertulls vård- och omsorgsboende har omvandlats 

till demensboende. Inspektionen för vård och omsorg har granskat 

nattbemanningen och bedömt den som ej tillräcklig. Därför har nattbemanningen 

utökats med 1,83 årsarbetare sedan maj 2020.  

 

Norrtulls vård- och omsorgsboende har inte öppnat fullt ut och det har bidragit till 

en förbättring i resultatet. Utöver det så har Hovhult/Trubaduren natt och 

Österängen hus C ett underskott och åtgärder pågår. Inom vård- och 

omsorgsboende på Rosenhäll pågår fasadrenovering, vilket inneburit att 10 

lägenheter har stått tomma på avdelning 3C. Då personalbemanningen på 

dag/kväll är anpassad till de nya förutsättningarna så har det inneburit ett 

överskott. Covid-19 har påverkat samtliga verksamheter, då den inneburit oro och 

ökad sjukfrånvaro. Det har även stoppat upp utvecklingsarbetet och begränsat 

utbildningsmöjligheterna. 
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Socialpsykiatri 

 Kommunens boenden har totalt ett överskott med 1,8 mkr men det finns 

ofördelad budget med 2,2 mkr som ska täcka utökningen på 

psykiatriplatserna på Hovhult. Vissa kostnadsökningar beror på en 

omfattande arbetsrättslig utredning inom verksamheten. 

 Kommunens utförardel av boendestöd har ett underskott med 0,1 mkr att 

jämföra med 1,0 mkr föregående år. Det nya planeringssystemet har 

bidragit till att minska underskottet trots att antal ärenden har ökat. 

 

Inom korttidsboendet har det under våren och sommaren varit flera tomma 

lägenheter än normalt till följd av minskat inflöde från sjukhuset på grund av 

covid-19, vilket inneburit ett överskott med 0,6 mkr. 

 

Kommunens gruppboenden för vuxna enligt LSS har ett underskott med 1,9 mkr. 

Under våren har flera enheter haft brukare med stora behov, vilket krävt 

dubbelbemanning och permitterade brukare har varit hemma dagtid under 

stängning av daglig verksamhet. Personal från daglig verksamhet har riktats mot 

gruppboende för att stötta upp med aktiviteter för brukare. För att komma tillrätta 

med underskottet har flera enhetscheferna fått utökat stöd i ekonomi och 

schemaläggning under hösten. Mistelgatans gruppbostad startade i maj och de 

första brukarna flyttade in i juni månad. 

 

Inom daglig verksamhet är det överskott med 3,7 mkr. Till följd av covid-19 så 

stängdes stora delar av daglig verksamhet under våren. Det har medfört att det inte 

har behövts ersättas med personal som tidigare och att driftsbudgeten inte har 

behövts utnyttjas fullt ut. 

Inkluderat i resultatet är ersättning från: 

 

 1,7 mkr i beviljat statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 

februari-juli 

 ca 2,2 mkr som är förbrukat avseende för statsbidrag avseende 

habiliteringsersättning från Socialstyrelsen 

 1,0 mkr satsning av äldreomsorgslyftet  

 0,5 mkr stimulansmedel för att stödja den digitala 

verksamhetsutvecklingen  

 0,1 mkr bidrag till att motverka konsekvenserna av isolering för äldre på 

grund av covid-19  

 5,0 mkr i budgettillskott för den nya verksamheten på Mistelgatan 

 0,9 mkr i budgetram för den sociala investeringsfonden avseende 

fallförebyggande verksamhet. 

7.2 Viktiga händelser inom social omsorg 

Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

Under våren startade ett nytt boende inom socialpsykiatrin på Melodivägen. 

Tillsammans med den tidigare PS-gruppen finns nu även sex platser i bostad med 
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särskild service och fyra korttidsplatser, varav två kan användas för enklare 

utredningsuppdrag. 

 

Under hösten uppdagades missförhållande i en verksamhet, vilket ledde till 

omfattande arbetsrättsliga åtgärder och en genomlysning av verksamheten.  

 

Sektionen för vård- och omsorgsboende 

Samtliga verksamheter har under året gått över till Lifecare. Detta ger goda 

förutsättningar för att förenkla dokumentationen och upprättande och uppföljning 

av genomförandeplanerna. 

 

Vård- och omsorgsboendena har fått två Ipad per verksamhet i början av året och 

används dels för kontakt med anhöriga, dels även för andra aktiviteter. Nästan alla 

boendena har investerat i smart-tv. Detta ger andra möjligheter och utbud för 

brukare. Österängen har fått wifi och för Trubaduren är beställningen gjord och 

kommer att installeras under 2021. Därefter kommer alla vård- och 

omsorgsboende ha tillgång wifi. 

 

Ett projekt om digital kommunikation mellan brukare och anhöriga har startat 

under december tillsammans med IT-avdelningen. Österängen hus C och 

Trubaduren kommer att börja med projektet.  

 

Projekt med natt-sensorer har startat på Norrtull och planeringen för Skogslyckan 

pågår. Duschrobot och toalettstol testas på Norrtull.  

 

Sektionen för hemtjänst 

Utnämningen till modellkommun under året har satt fokus på att ständigt arbeta 

med att se nya möjligheter till hur vi kan implementera välfärdsteknik inom 

hemtjänsten.  

 

När det gäller tekniska lösningar så har under året bland annat medicingivare 

hemma hos den enskilde testats med gott resultat. Planeringen är att under 2021 

införa det hos fler brukare. Medicingivaren skapar en självständighet för brukaren 

att kunna ta sin medicin och frigör personalresurser. Införandet av digital tillsyn är 

pågående och kommer att breddinföras i hemtjänsten 2021. 

 

Lifecare mobil omsorg (LMO) är ett nytt verksamhetssystem som ersätter tidigare 

Procapita. LMO är i drift och under utveckling i verksamheterna. LMO är 

implementerad på Norgårdens servicehus men under 2021 breddinförs LMO i 

samtliga verksamheter. Det kommer att förenkla för personalen när de ska 

dokumentera, upprätta och följa upp genomförandeplaner för brukarna.  

 

Gällande kompetens och titulatur inom vård- och omsorg har det tagits fram ett 

slutgiltigt förslag på yrkesbeskrivningar. Bedömning av betygen är klara inom 

hemtjänsten och arbete gällande titulaturerna är nu färdigställt.  
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Sektionen för stöd och service 

Under maj månad startade Mistelgatans gruppboende med sex platser. Boendet är 

specialbyggt och anpassat för brukare med stora behov.  

 

Verksamheten med ledsagare och kontaktmän har på grund av corona helt eller 

delvis legat nere under stora delar av året. Även daglig verksamhet har helt eller 

delvis legat nere under större delen av året. Syftet med begränsningen av 

verksamheterna har varit att minska smittspridningen. 

 

Sektionen för förebyggande och trygghet 

Införandet av heltidsresan har varit en viktig händelse under året. Antalet 

vikarietimmar som tidigare köpts från Bemanningsenheten har minskat med cirka 

en tredjedel och verksamheten löser själva mycket av vikariebehovet. Under 

covid-19 har heltidsresan varit en hjälp att lösa vikariebehovet inom verksamheten 

samt minskat antalet olika personer i verksamheten.  

7.3 Uppföljning av avdelningens egna uppdrag 

  Uppdrag Kommentar 

 Utveckla 
hemmaplanslösningar 

Uppdragsbeskrivning: Att utveckla samt bredda hemmaplanslösningar.  

 
Uppföljning: Fokus under året har varit det gemensamma arbetet tillsammans med 
Myndighetsavdelningen inom uppdraget Framtidens boende som syftar till att: 

 Minska antalet externt placerade brukare 

 Minska antalet brukare i gruppbostäder och öka antalet brukare 
serviceboenden, lägenheter och andra boendeformer (från 70/30 till 30/70) 

 Bredda utbudet av alternativa insatser 

Avdelningen har under året arbetat med översyn av hemmaplanlösningar för externa 
platser och möjliggörande av hemmaplanlösning ur perspektivet boendemiljö, 
samverkan och kompetensutveckling. En särskild boendekoordinator har anställts på 
50% och innebär en resursförstärkning vad gäller att få nya brukare på rätt plats, att 
planera hemtagningar och att samordna resurser och kompetens kring brukare med 
stora behov. 
 
Ett särskilt boende enligt LSS för att tillgodose brukare med stora behov öppnades i 
maj 2020. Detta är ett boende byggt för att kunna erbjuda hemmaplanlösningar. Där 
finns välutbildad personal, alla med utbildning i lågaffektivt bemötande samt hot och 
våld. 
 
Arbete har pågått med att lokalisera och motivera brukare på boende i egen regi med 
behov av lägre insatsnivå att välja alternativa boendeformer enligt LSS alternativt 
RKL-lägenheter eller boendestöd enligt SOL. 
Uppstart av boendestöd LSS har planerats vilket ska kopplas till det reguljära 
kommunala boendestödet utan att konkurrensutsättas genom LOV. 
 
Resultatet av arbetet i sin helhet är att antalet externt placerade brukare har minskat 
under året. Ett antal brukare har flyttat från gruppbostad till serviceboende alt 
servicebostad till lägenhet. 
 
Arbetet fortsätter under 2021 utifrån framtagen aktivitetsplan. 

 Arbeta utifrån Vård- och 
omsorgscollege 

Uppdragsbeskrivning: Fortsatt samarbete med skola för att tillgodose möjligheter till 
praktikplatser som i sin tur kan leda till personalresurser i våra verksamheter.  

 
Uppföljning: Arbetet med vård- och omsorgscollege har fortsatt, vars syfte är att öka 
andelen anställda med omvårdnadsutbildning. Viktiga områden i VO-college är 
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  Uppdrag Kommentar 

validering och kvalitetssäkring av undersköterskeutbildningen. Uddevalla har under 
2020 haft ordförandeskapet i det lokala vård- och omsorgscollege för Färgelanda, 
Orust och Uddevalla. 
 
Samarbetet med skola i syfte att säkra framtida kompetensförsörjning har skett 
kontinuerligt. Planering har gjorts inför start av utbildning av framtida språkombud. 
 
För att säkerställa mottagande av elever har processhandledare utbildats. De är extra 
kunniga kring valideringsprocessen. 

 Kvalitetssäkra 
genomförandeplaner 

Uppdragsbeskrivning: Att alla brukare ska ha en genomförandeplan upprättad i 
delaktighet utifrån IBIC och att vid uppföljning av genomförandeplan ska mål och 
insatser följas upp i delaktighet med brukaren. 

 
Uppföljning: En kartläggning och uppföljning av genomförandeplanerna har gjorts 
under året. Kartläggningen omfattar att genomförandeplan finns i 
verksamhetssystemet, tiden från verkställande av beslut till upprättad 
genomförandeplan, uppföljning av genomförandeplan samt om brukaren varit delaktig. 
Resultatet visar på stora skillnader i verksamheterna men på totalen visar 
kartläggningen på fortsatta brister. 
 
I avdelningens verksamhetsplan 2021 ligger ett särskilt förvaltningsuppdrag för att 
avdelningen ska nå upp till kraven som ställs i SOSFS 2014:15. En 
sektionsövergripande arbetsgrupp har bildats som kommer att driva arbetet framåt. 

 Ekonomi i balans Uppdragsbeskrivning: Att hushålla med resurserna så att utrymme finns för oväntade 
och planerade utgifter.  
 
Uppföljning: Intensivt och strukturerat arbete har pågått under 2020 för att med 
begränsade resurser nå en ekonomi i balans. Regelbundna månadsmöten har 
genomförts där uppföljning av budget har varit i fokus. 

 Utveckling av 
uppföljningsarbetet 

Uppdragsbeskrivning: En verksamhet med budget i balans, minskad övertid och 
sjukfrånvaro ska arbetas fram. Vi gör detta tillsammans med de olika funktionerna 
kvalité, ekonomi, it och HR, allt för att ge enhetscheferna bästa möjliga förutsättningar 
för att kunna följa upp sina verksamheter på bästa sätt och nå en budget i balans.  
 
Uppföljning: Beslutsstödet har implementerats och utbildning till chefer har 
genomförts. Beslutsstödet möjliggör för cheferna att ta ansvar för analyser och 
uppföljning av åtgärder i sin verksamhet då information sammanställs från en rad olika 
system och ger cheferna en samlad översiktsbild. 

 Välfärdsteknik, fortsatt 
utveckling och 
implementering 

Uppdragsbeskrivning: Arbetet med välfärdstekniken fortsätter. Detta arbete är en 
förutsättning för att kunna tillgodose det ökade behovet av insatser, att frigöra resurser 
som kommer att behövas i framtiden.  
 
Uppföljning: Medicingivare har testats under året och kommer att implementeras 
under 2021, vilket frigör personalresurser och skapar en självständighet för brukaren 
att själv kunna ta sin medicin. Fjärrtillsyn har testats och fler kameror kommer att 
installeras under 2021. LifeCare har under året kommit i drift och är under utveckling i 
verksamheterna. LMO har implementerats i några verksamheter och kommer under 
2021 att införas i samtliga verksamheter, vilket skapar förutsättningar för social 
dokumentation och säkerställer genomförandeplaner. 
 
Norrtulls äldreboende är en av verksamheterna där det funnits goda förutsättningar att 
testa tekniska lösningar inom ramen för projektet TUFF (Tillsammans Utvecklar vi För 
Framtiden). Projektet sjösattes under 2020 och fortsätter under första halvan av 2021. 
Syftet är att utveckla smartare arbetssätt med fokus på boendens behov, personalens 
arbetsmiljö och att pröva digitala lösningar. 

 Kompetens och titulatur Uppdragsbeskrivning: Att implementera strukturen för kompetens och titulatur inom 
socialpsykiatrin, missbruk och vård och omsorg.  
 



  39 (66) 

 

  Uppdrag Kommentar 

Uppföljning: Inom vård- och omsorg har yrkesbeskrivningar tagits fram för 
undersköterska och undersköterska med specialistinriktning. Inom socialpsykiatrin har 
yrkesbeskrivning för boendestödjare och boendestödspedagog tagits fram under året. 

 Medarbetarnas hälsa Uppdragsbeskrivning: Fortsatt arbete med att främja medarbetares hälsa och att 
fokusera på att i tidigt ohälsoläge inleda rehabiliteringsarbete och regelbunden 
uppföljning av frånvaro enligt kommunens rutiner. Men även arbeta för att öka 
frisktalen och att skapa hållbara scheman.  
 
Uppföljning: Under året har en HR-partner anställts för att särskilt stötta enhetschefer 
vid långa rehabprocesser. 
 
Hälsoarbetet har delvis fått ett annat perspektiv med tanke på covid-19 och kanske 
har det ökade fokuset på hygien fört med sig andra positiva effekter. APT har varit ett 
viktigt forum för arbetet med medarbetares hälsa och under 2020 med ett starkt fokus 
på trygg arbetsmiljö utifrån den rådande pandemin. 
 
Arbetet med hållbara scheman har fortsatt inom ramen för Heltidsresan. 

 Lokala kvalitetsråd Uppdragsbeskrivning: Att införa fler lokala kvalitetsråd för att stärka kvaliteten. I 
kvalitetsrådet skall det vara representanter som arbetar nära brukarna, ansvarig chef 
samt legitimerad personal där så är lämpligt. Syftet är att få ett helhetsperspektiv. 
Kvalitetsombuden skall ha/få extra god kunskap om Lex Sarah, avvikelser mm och 
vara kvalitetsambassadörer i verksamheten.  
 
Uppföljning: Inga fler lokala kvalitetsråd har införts under året. 

 Utveckla 
hemtagningsprocessen 

Uppdragsbeskrivning: Att fortsätta samarbetet i hemtagningsprocessen för att komma 
hem till ordinärt boende. Uppdraget gäller även utskrivningsklara inom psykiatrin.  
 
Uppföljning: Regelbundna möten har genomförts i syfte att hitta mer effektiva 
arbetssätt när brukare kommer från sjukhuset, är på korttids och sedan flyttar till säbo 
eller till ordinärt boende. Ny rutin har införts där enhetschef för korttids, bistånd, 
sjuksköterskor och rehab har regelbundna träffar för att ytterligare förbättra 
processen. 
 
Under april öppnade fyra korttidsplatser psykiatri på Hovhult som ska kunna ta emot 
utskrivningsklara enligt LUS när denna lag trädde i kraft. Av de fyra platserna kan två 
användas för utredning av den enskildes stödbehov. 

 Kvalitetsuppföljning i 
verksamheten 

Uppdragsbeskrivning: Att följa upp kvaliteten i verksamheterna utifrån brukarens 
perspektiv genom brukarmedverkan och brukardialog.  
 
Arbetet med mer strukturerade brukardialoger eller brukarrevisioner har inte kunnat 
utföras på grund av covid-19. 

 Ledningssystem för 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Uppdragsbeskrivning: Att säkerställa arbetet med ledningssystemet inom 
avdelningen. 
 
Uppföljning: Avdelningen har identifierat ett antal utvecklingsområden vad gäller 
avdelningens övergripande arbete med kvalitetsledningssystemet. Det saknas 
exempelvis struktur för uppföljning under året av beslutade åtgärder och effekterna av 
åtgärderna. Resultat används inte i tillräckligt hög grad för analys, identifierande av 
nya utvecklingsområden och förbättringsåtgärder. 
Arbetet kommer att prioriteras under 2021 utifrån ett särskilt förvaltningsuppdrag. 

 Brukarinflytande Uppdragsbeskrivning: Att främja brukarinflytande och delaktighet. 
 
Uppföljning: På grund av covid-19 har inget utvecklingsarbete pågått under året inom 
ramen för uppdraget. 
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8 Avdelningen för hälso- och sjukvård 
Verksamhetsområde hälso- och sjukvård ska erbjuda säker hälso- och sjukvård av 

god kvalitet. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt 

hälso- och sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdavtalet med Västra 

Götalandsregionen. Hälso-och sjukvårdsinsatserna omfattar, förebyggande 

åtgärder, rehabilitering, habilitering, vård och behandling samt förskrivning och 

tillhandahållande av hjälpmedel och förbrukningsartiklar. 

 

Inom verksamhetsområdet finns också bemanningsenheten organiserad vars 

uppdrag är både rekrytering och bemanning. Bemanningsenheten ska vara en väg 

in för all rekrytering av timavlönad baspersonal. Bemanningsenheten ska lösa de 

bemanningsbehov av korttidsvikariat som verksamheterna efterfrågar. 

8.1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 

Resultaträkning, tkr 

 

 

 2020-12-31 2019-12-31 

Intäkter 18 969 4 887 

Kostnader -123 960 -109 169 

Intern utbetald ersättning* -25 546 -24 774 

Nettokostnad -130 537 -129 056 

   

Budgetram 131 743 127 487 

Resultat 1 206 -1 569 

   

Varav personalkostnader -83 203 -79 439 

   
*Utbetald ersättning avser delegerad HSV för hemtjänst och 

boendestöd. 

 

Intäkterna har ökat med 14,1 mkr, varav sjuklöneersättning från staten hittills för 

året är 0,9 mkr. Här redovisas stor del av det beviljade statsbidraget för 

merkostnader till följd av covid-19 med 5,9 mkr. Det redovisas en intern 

omfördelning som en intäkt från gemensam verksamhet med 6,8 mkr för andra 

ansökan av statsbidraget för merkostnader till följd av covid-19, för att 

kostnaderna inte ska påverkar avdelningen. 

 

Bruttokostnaderna har ökat med 14,8 mkr, 14 procent. Kostnadsökning beror 

främst på merkostnader till följd av covid-19 för skyddsutrustning, 

smittskyddsåtgärder, bemanningssjuksköterskor, anpassningar samt 

personalresurser som har kostat över 15,4 mkr. För de coronarelaterade 

kostnaderna har statsbidrag erhållits för viss del av kostnaderna. 
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Ökade kostnader till följd av korttidssjukfrånvaron i jämförelse med föregående år 

är 0,9 mkr. Det innebär att den sjuklöneersättning som har fördelats till 

avdelningen täcker den ökade kostnaden som har uppstått.  

 

Ersättning för delegerad hemsjukvård har ökat med 1,0 mkr jämfört med samma 

period förra året. Ökningen beror främst på att den verksamhet som förändrats 

från vård- och omsorgsboende till trygghetsboende har fått helårseffekt under 

2020.  

 

Lönekostnaderna har inom hälso- och sjukvård har ökat med nästan 3,8 mkr, 5 

procent. Förutom avtalad löneökning inkl arbetstidsförkortning för nattpersonal så 

innehåller ökningen en viss ökad bemanning med egen personal istället för 

inhyrning via bemanningsföretag. 

 

Inom avdelningen för hälso- och sjukvård innebar årets resultat ett överskott 

med 1,2 mkr. 

 

Överskottet finns inom bemanningsenheten med 1,2 mkr på grund av vakanser av 

schemaläggare, bemanningspoolen och samordnare. 

 

De främsta inköpen för skyddsutrustning och smittskyddsåtgärder till hela 

socialtjänsten på grund av covid-19 har skett inom hälso- och sjukvård. 

Buffertförråd har byggts upp för att klara brister inom skyddsutrustning och 

hygienprodukter. Under året har inköp skett med ca 11,0 mkr inom avdelningen. 

Kommunen hade inte för avsikt att ha några bemanningssjuksköterskor under året, 

så alla tidigare uppdrag till bemanningssjuksköterskor var planerade att avslutas 

strax före pandemin startade. På grund av det ökade behovet i och med covid-19 

och många sjukskrivningar, smittspårning samt covid-19-test av patienter så har 

kommunen behövt fortsätta att hyra bemanningssjuksköterskor. Kostnaden har 

under året varit 4,5 mkr. Alla belopp till och med november är ansökta i 

statsbidraget för merkostnader till följd av covid-19.  

 

Ersättning till utförare av hemtjänst och boendestöd för delegerad hemsjukvård 

och vak har ett underskott med 4,0 mkr. Trots att viss systematisk felberäkning 

kring den delegerade hemsjukvården är justerad och budgettillskott från förgående 

år, blir det ett stort underskott. Ökningen av antalet delegerade 

hemsjukvårdsuppdrag beror på allt sjukare brukare i hemsjukvården. Projekt med 

medicingivare har inletts som kommer minska behovet av läkemedelsuppdrag. I 

resultatet finns också kostnader för vak i livets slut som inte har någon budget. 

 

Inom rehabilitering är det ett överskott med 1,4 mkr beroende på vakanser under 

delar av året samt längre sjukfrånvaro i samband med covid-19.  

 

Inkluderat i resultatet är följande bidrag från bland annat Socialstyrelsen: 

 

 5,9 mkr i beviljat statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 

februari-juli 
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 0,2 mkr bidrag då socialnämnden i Uddevalla kommun är utvald som en 

av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 

 0,1 mkr i för kompetensutvecklingsinsatser inom hälso- och sjukvård 

8.2 Viktiga händelser inom hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvård 

Avdelningen har haft en mycket stor påverkan av covid-19 med ökad 

sjukskrivning, extra belastning pga många svårt sjuka patienter samt smittspårning 

och testning. Under sommaren startades verksamhet med egentester för 

socialtjänstens och skolans personal. 

 

Avdelningen har haft hela ansvaret för att tillse behovet av skyddsutrustning och 

hygienprodukter när ordinarie leverantörer inte fungerade. I förebyggande syfte 

har buffertlager byggts upp och vissa produkter t.ex. engångshandskar och 

munskydd har en buffert motsvarande två månaders förbrukning.  

 

Upphandling för att få ett centralt avtal med bemanningsföretag för sjuksköterskor 

har inletts. Beräknas vara klart mars 2021. Fortsatt satsning på kompetenshöjning 

kring bl.a. sårvård och läkemedel. 

 

Bemanningsenheten 

Bemanningsenheten har tagit över flera ansvar och uppdrag som tidigare gjordes 

av HR t.ex. kontroll av LAS, konverterade och personalförflyttningar. Nytt avtal 

med Samhällsbyggnad och Kultur och Fritid är tecknat. Även bemanningsenheten 

har haft stor påverkan av covid-19 med ökat tryck av vikariebesättning från 

socialtjänsten samt digital sommarintroduktion. 

8.3 Uppföljning av avdelningens egna uppdrag 

  Avdelningens uppdrag Kommentar 

 Utveckla den palliativa vården Uppskjutet pga covid-19 och ny politisk inriktning. 

 Effektivisera genom 
automatisering och digitala 
processer 

Modellkommunsarbetet med digitalisering inom äldrevården har startat och 
flera projekt och automatiseringar är uppstartade. 

 Införa Lifecare HSL Införandet av Lifecare HSL är uppskjutet till april 2021. 

 Kvalitetsledningssystem och 
KVÅ 

Uppskjutet pga covid-19 och förseningar i leverans av verksamhetssystemet. 

 Heltidsresan och alternativa 
driftsformer 

Det finns inget besked när heltidsresan startar upp igen så ingen anpassning 
av bemanningsenheten är gjord. 

 Anställnings- och 
introduktionsprocess 

Automatisering i anställningsprocessen är genomförd. 

 Möta ökade behov inom hälso 
och sjukvården med samma 
resurser 

Arbetet med att få ut medicingivare följer planen, 5 är ute och ytterligare 5 är 
på gång. Ytterligare 20 planeras före sommaren 2021.  
Arbetet med att automatisera processer inom hälso- och sjukvården har lett 
till flera RPA som sparar tid och pengar. 

 Bryt beroendet av 
Bemanningsföretagen 

Planen för att minska kostnaderna för sommaren har inte kunnat genomföras 
pga covid-19-pandemin. 
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  Avdelningens uppdrag Kommentar 

 Prioritera fortsatt 
kompetensutveckling och 
fortbildning 

Fortsatt satsning på sårvårdsutbildning och läkemedelsutbildningar. 

 Utveckla processen vid 
hemtagning 

Pågående projekt där all information och kontakt mellan aktörerna vid in- och 
utskrivning sker digitalt i SAMSA. Beräknas vara färdigt feb/mars 2021. 
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9 Administrativa avdelningen och gemensam 

verksamhet 

9.1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 

Resultaträkning, tkr 

 

 

 2020-12-31 2019-12-31 

Intäkter 41 736 21 450 

Kostnader -110 666 -71 110 

Intern utbetald ersättning 0 0 

Nettokostnad -68 930 -49 660 

   

Budgetram 88 634 80 822 

Resultat 19 704 31 162 

   

Varav personalkostnader -33 772 -25 491 

   

Intäkterna har ökat med 20,3 mkr, 95 procent. En ökning som beror på 

statsbidragsintäkter, främst statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 med 

8,3 mkr, varav 7,8 mkr är en periodisering för ansökan som ännu inte är beviljad. 

För att sjuklöneersättning inte ska påverka för stor del av resultatet per avdelning 

så ligger en del av intäkten under gemensam verksamhet. Det innebär en 

intäktsökning för sjuklöneersättning med 8,8 mkr. 

 

Bruttokostnaderna har ökat med 39,6 mkr, 56 procent. Semesterlöneskulden som 

har ökat med 10,5 mkr. Det innebär att semesterlöneskulden är 9,8 mkr vid årets 

slut.  

 

Fler inköp har skett på driften i jämförelse med föregående år i och med 

förändringen av lagen om kommunal bokföring och redovisning. Inköp har skett 

enligt tilldelad inköpsbudget med 12,9 mkr. Exempelvis så har det skett inköp på 

driften av möbler, tekniskutrustning, maskiner inom hälso- och sjukvård, 

medicinskåp, cyklar, konferensutrustningar, tidsterminaler, madrasser och datorer 

till flera verksamheter. Kapitalkostnaderna har istället minskat i jämförelse mellan 

åren med 2,1 mkr till följd av den nya lagen.  

 

Det finns merkostnader med 7,2 mkr till följd av covid-19 under gemensam 

verksamhet, varav en stor del är omfördelning av merkostnader från hälso- och 

sjukvård. Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med föregående år med 

8,3 mkr. 

 

Inom administrativa avdelningen och gemensam verksamhet innebar årets 

resultat ett överskott med 19,7 mkr. 
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Kapitalkostnaderna är lägre efter den nya lagen om kommunal bokföring och 

redovisning och det innebär ett överskott med 2,6 mkr. 

 

I och med åtgärderna till följd av covid-19 så har utbildningsbudgeten med 

4,0 mkr inte kunnat förbrukas under året, vilket innebär ett överskott. 

 

Inom förvaltningens IT-enhet är det ett underskott för året med 3,8 mkr, till stor 

del beror det på licenskostnader för IT-program och centrala IT-kostnader. 

Semesterlöneskulden som har ökat innebär ett underskott med 5,4 mkr. 

 

Flertalet av de beviljade statsbidragen är redovisade under gemensam verksamhet 

och påverkar därför resultatet positivt. Inkluderat i resultatet är följande bidrag 

från bland annat Socialstyrelsen: 

 

 0,3 mkr i beviljat statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 

februari-juli  

 7,8 mkr i beräknat statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 

augusti-november 

 3,7 mkr för att motverka ensamhet bland äldre  

 2,2 mkr överenskommelse om god och nära vård 

 1,3 mkr bidrag då socialnämnden i Uddevalla kommun är utvald som en 

av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 

 0,5 mkr stimulansmedel för att stödja den digitala 

verksamhetsutvecklingen  

 0,1 mkr bidrag till att motverka konsekvenserna av isolering för äldre på 

grund av covid-19  

 

Utöver statsbidragen så har socialnämnden också fått beviljat medel ur 

effektiviseringsfonden med totalt 6,5 mkr som har använts inom flera 

verksamheter under året. Det har bland annat gjort det möjligt att köpa in flertalet 

nya moduler till verksamhetssystemet. 

9.2 Viktiga händelser inom förvaltningen 

Förvaltningens arbete har under året präglats av de utmaningar som covid-19 

medfört, de ekonomiska förutsättningar som givits och det omfattande 

effektiviseringsarbete som pågått. Många av förvaltningens planerade aktiviteter 

och uppdrag har under året inte kunnat genomföras eller senarelagts på grund av 

pandemin. 

 

Fokus för förvaltningens arbete har utöver att hantera pandemin varit att 

tillgodose ett ökat behov inom tilldelad budgetram, fortsätta 

strukturomvandlingen, sänka sjukfrånvaron, öka andelen heltidsanställda samt 

fortsätta implementeringen av ny teknik. Många av förvaltningens aktiviteter och 

uppdrag är nämnda tidigare i verksamhetsberättelsen eller i uppföljningen av 

socialnämndens styrkort. Några av dom är dock särskilt viktiga att flyta fram. 
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Pandemin 

Den pågående pandemin har haft påverkan från global till lokal nivå och för varje 

individ. Även socialtjänstens verksamheter, brukare och medarbetare har 

påverkats i hög grad. Pandemin har medfört stora utmaningar för organistionen, 

strukturerna och alla medarbetare. Krisledningsmöten har genomförts regelbundet 

från mars och året ut. Mycket av det planerade utvecklingsarbetet har fått stå 

tillbaka för att hantera den pågående pandemin. Men pandemin har också hjälpt 

förvaltingen att ta flera kliv framåt gällande nyttjandet av teknik i distansarbete. 

 

Sjukfrånvaro, personalförsörjning och heltider 

Vid ingången till 2020 var ett av fokusområdena att sänka sjukfrånvaron och öka 

andelen heltider. Detta är två områden som av olika skäl inte kunna prioriterats. 

Förvaltningens sjukfrånvaro har under året varit rekordhög, dock har arbetet med 

att sänka den långa sjukfrånvaron påbörjats.  

 

Under hösten har också den statliga satsningen på Äldreomsorgslyftet startat. 

Behovet av kompetens har också identiferats som ett förbättringsområde från 

nationell nivå. 

 

Arbetet med heltidsresan har under året avstannat på grund av en tvist med 

Kommunal. Arbetet har dock fortsatt i pilotområdet på Rosenhäll. Utvärderingen 

av första året visar på goda reusltat. Andelen heltidsanställda har ökat med 31 %, 

personalomsättningen har minskat med ca 10 procentenheter och kostnaden för 

fyllnadstid, övertid och timlöner har minskat, vilket finansierat den ökade 

kostnaden för månadslönen. 

 

Modellkommun och ny teknik 

Under försommaren utsågs Uddevalla till modellkommun för äldreomsorgens 

digitalisering och ligger helt i linje med förvaltningens ambition. Arbetet har 

under hösten inriktats på att sammanställa existerande interna satsningar inom 

välfärdsteknik och digitalisering, starta upp nya interna satsningar samt organisera 

för de externa uppdraget och delta i planering och aktiviteter genererade av SKR:s 

kompetenscenter. 

 

Förvaltningen har ett antal interna satsningar och många av dessa har redovisats 

tidigare i verksamhetsberättelsen. Satsningarna gäller bland annat automatiserade 

processer (RPA), digitalt beslutstöd, nyckelfria medicinskåp, visningsmiljö, 

mobilt arbete, höjd kompetens inom IT för äldre, digital fjärrtillsyn på natten, 

sensorer för att upptäcka fall, rörelser och närvaro i korridorer och testbädd. 

 

Strukturomvandling 

Flera av de genomförda strukturomvandlingarna har under året visat resultat. Det 

gäller alltifrån översyn av hemtagningsprocesser (inklusive utvecklingsarbete för 

att minska antalet externa placeringar), omvandling av boendeinriktningar, nya 

avgiftssystem till ny hemtjänstmodell. 
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Försörjningsstödet flyttade ut 

Från och med mitten av februari övergick ansvaret för försörjningsstöd till 

arbetsmarknadsavdelningen med syftet att fler kommuninvånare med 

försörjningsstöd ska komma ut i egenförsörjning, att skapa en väg in för 

kommuninvånaren samt att få en effektivare organisation. 
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Bilaga 1 – Uppföljning av kommunfullmäktiges och 

socialnämndens styrkort samt korta fakta 

Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna 
2020 

Resultat 
man 
2020 

Resultat 
totalt 
2020 

Resultat 
totalt 
2019 

Måluppfyllelse 
2020 

 
Andel 
heltidsanställda 

  57,2 52,6 82 

 Externa placeringar   41 50 118 

 Sjukfrånvaro 13,49 7,62 12,42 10,69 62 

 
Minskad 
sjukfrånvaro 

4,93 4,41 4,84 3,33 54,65 

 

Gott bemötande vid 
kontakt med 
kommun, ska öka 

  95 88 107,95 

 

Andel som tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på en 
enkel fråga, ska öka 

  75 73 102,74 

 

Andel som får svar 
på e-post inom en 
dag, ska öka 

  99 99 100 

 
Företagsklimat, ska 
bli bättre 

     

 

Förbättrat resultat i 
Svenskt Näringslivs 
enkät 

  257 245 95,1 

 

Ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, ska öka 

  31,7 32 99,06 

 

Brukarbedömning i 
särskilt boende 
äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

75 88 79 85 92,94 

 

Brukarbedömning i 
hemtjänst 
äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

88 90 89 91 97,8 

 

1. Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala 

kulturfastigheter 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

2. Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för 

naturupplevelse, boende och turism 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
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3. Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med 

Gustafsberg och Lyckorna som speciella landmärken 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

4. Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

5. Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 
infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. 

Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

Förvaltningen arbetar dock med den långsiktiga strukturomvandlingen för att 

skapa mer differentierat utbud av olika boendeformer för att möta framtida behov. 

Grunden för det påbörjade utvecklingsarbetet är den av socialnämnden antagna 

"boendeplan och aktivitetscentra för äldre", där grundtanken mycket förenklat är 

att koppla olika boendetyper och aktivitetscentra till varje del av kommunen. 

Även andra målgrupper kan ingå i denna planering. 

6. Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den 

känsliga kustmiljön 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

7. Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, 

ekologisk och social utveckling 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

8. Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i 

långsiktigt strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. 

genom gemensamt förebyggande arbete 
Socialnämnden har under perioden fortsatt befintligt samarbete med 

civilsamhället genom IOP-överenskommelsen med föreningen Soffan om 

mötesplatsen i Ljungskile. En ny IOP-överenskommelse tecknades i slutet av året 

med föreningen Frivilligcentrum. Sedan tidigare finns IOP-överenskommelse med 

föreningen Saronhuset. 

Nämndstrategier Kommentar 

Ge rätt insatser i rätt tid som leder 
till resultat och effekter. 

Avdelningen har flera pågående uppdrag inom ramen för strategin. Ett 
systematiskt arbete i processform sker inom LSS för att följa och planera för 
hemtagningar och avslut av köpta externa placeringar. Handlingsplaner för 
säkerställande av hemtagningsarbetet upprättas och revideras med 
regelbundenhet utefter brukarnas behov och verksamhetens förutsättningar för 
ett bra och planerat mottagande. Det krävs stor grad av individuellt anpassade 
lösningar för att brukare med komplexa behov ska tillgodoses på hemorten, 
vilket medför hög grad av samverkan med utförarverksamheterna. Arbetet som 
pågår har lett till att brukare kunnat erbjudas boende inom egenregin och 
kostnaderna fortsätter minska, dock ej i förväntad takt.  
 
Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. Syftet är 
att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 och 2 att 
erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad självständighet. 
 
Behovet av platser i form av bostad med särskild service, korttidsplatser samt 



  50 (66) 

 

Nämndstrategier Kommentar 

utredningsplatser tillgodoses nu genom Melodivägen. Syftet är att vara väl 
rustad att möta socialpsykiatrins målgruppers behov utan köp av externa 
placeringar samt att möta kraven för kortare tidsfrist för betalningsansvar som 
införts i de nya skärpta tidsgränserna för utskrivningsklara patienter inom 
psykiatrin. Rutin och processbeskrivning avseende ansvarsfördelning i arbete 
med korttidsplacering har arbetats fram. 
 
Arbetet med att ha en gemensam kunskapsbas avseende effekter av placeringar 
för barn och unga samt att säkerställa gemensamt arbets- och förhållningssätt 
inom hela sektionen är ständigt pågående och kräver stor medvetenhet i alla led. 
Detta uppdrag är en stående punkt på sektionens ledningsgrupp där man tar upp 
både aktuella svårigheter och goda exempel. 
 
Närsjukvårdsgrupp barn och unga är inne i en fas av utveckling och rätt 
verksamheter är representerade. Ett utvecklingsarbete har påbörjats som 
innefattar att få kunskap om och sätta mål och ramar för arbetet samt identifiera 
delar man tillsammans ska arbeta med för att utveckla det gemensamma arbetet 
och samverkan under 2021. 
 
Förebyggandeenheten har arbetat aktivt med att ta fram en metod för 
systematisk uppföljning. Arbetet är påbörjat och ska fortgå under kommande år. 
Även familjehemsenheten ska ingå och tillämpa systematisk uppföljning.  
 
Att utveckla hemmaplanslösningar har varit ett viktigt utvecklingsområde under 
året inom ramen för avdelningen för social omsorgs arbete med strategin. 
Arbetet har gjorts tillsammans med myndighetsavdelningen inom projektet 
Framtidens boende i syfte att minska antalet externt placerade brukare; minska 

antalet brukare i gruppbostäder och öka antalet brukare serviceboenden, 
lägenheter och andra boendeformer samt bredda utbudet av alternativa insatser. 
Arbetet har givit resultat och fortsätter 2021. 
 
Administrativa avdelningen stödjer verksamheten med nya tekniska lösningar 
och administrativa rutiner för att underlätta arbetet i verksamheten samt har ett 
samordnande ansvar för kvalitet och uppföljning inom förvaltningen. 
 
Under året har förvaltningens IT-utvecklare arbetat med att ta fram ett anpassat 
digitalt beslutsstöd i samråd med kommunledningskontoret, där underlag finns 
för dels centrala delar som ekonomi, personal, löner och sjukfrånvaro med mera 
men också underlag från socialtjänstens verksamhetssystem Lifecare 
(Procapita) när det gäller vård- och omsorg samt IFO-delarna. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska i 
samband med 
placeringar alltid 
utvärdera 
hemmaplanslösninga
r som ett första 
alternativ. 

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring insatser 
på hemmaplan, där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen för barnen och 
deras familjer. Detta uppdrag är en stående punkt på sektionens ledningsgrupp, 
där man tar upp både aktuella svårigheter och goda exempel. I alla placeringar på 
Statens institutionsstyrelse (SIS) eller Hem för vård eller boende (HVB) som gjorts 
är alla hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter 
sektionen att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö, då 
med stöd av allas expertis. God samverkan inom sektionen har kunnat förkorta 
flertalet placeringar. 
 
Familjehemsplaceringar följer samma arbetssätt. Vid behov av 
familjehemsplacering skall alltid inventering av resurser inom barnets nätverk ske. 
Detta är ett arbete under utveckling som påbörjats under perioden och nogsamt 
följs varje månad. De månatliga placeringsgenomgångarna fortsätter och är en 
viktig framgångsfaktor i detta arbete. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Inom vuxenvården görs ett arbete gemensamt mellan myndighetsutövningen och 
utförare för missbruk och socialpsykiatri kring kompetensutveckling i syfte att alla 
anställda ska ha en gemensam kunskapsbas för att på så sätt lättare förstå den 
problematik som man möter samt har att hantera. Genom ökad och gemensam 
kunskap förenklas samverkan och evidensbaserat arbete. 
 
Inom sektionen för vuxen och funktionshinder hålls regelbundet placeringsmöten, 
där både myndighetsutövning och utförare deltar. Syftet är att skapa hållbar 
planering för stöd till brukare/klienter på hemmaplan samt med syfte att rätt 
brukare ska ha rätt insats av rätt aktör i rätt tid. Denna samverkan har lett fram till 
ökad möjlighet för boendena inom socialpsykiatrin att kunna ta emot brukare med 
omfattande psykiatrisk problematik och samtida missbruksproblem. Det har 
identifierats att kompetens att möta målgruppen behöver ökas ytterligare. Inom 
socialpsykiatrin har ett ökat flöde i boendena samt nya platser vid Melodivägen 
möjliggjort att externa placeringar har undvikits då verksamheten i högre grad 
kunnat möta brukarnas behov på hemmaplan. 
 
Inom missbruksområdet har behov av placeringar i heldygnsvård ökat, då flera 
personer med komplex problematik haft omfattande behov av vård och 
behandling, vilket varit svårt att tillgodose på hemmaplan. Samverkansmöten 
mellan enhetschef för myndighet och utförare inom missbruk äger fortlöpande rum 
i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden och att lösa organisatoriska 
problem som försvårar måluppfyllelse avseende hemmaplanslösningar och för att 
nå samsyn. Inom utredningsgruppen är det ett utvecklingsbehov att tydligt arbeta 
utefter Socialstyrelsens nationella riktlinjer för beroendevård vid bedömning och 
planering av insatser och som fortsätter ut i utförarverksamhet. Gemensamt 
utvecklingsarbete med utförarverksamheten gällande utformandet av nya 
arbetssätt pågår. 
 
Avdelningen för social omsorg har under året arbetat med översyn av 
hemmaplanlösningar för externa platser och möjliggörande av hemmaplanlösning 
ur perspektivet boendemiljö, samverkan och kompetensutveckling. En särskild 
boendekoordinator inom LSS har anställts på 50% och innebär en 
resursförstärkning vad gäller att få nya brukare på rätt plats, att planera 
hemtagningar och att samordna resurser och kompetens kring brukare med stora 
behov. 
 
Ett särskilt boende enligt LSS för att tillgodose brukare med stora behov öppnades 
i maj 2020. Detta är ett boende byggt för att kunna erbjuda hemmaplanlösningar. 
Där finns välutbildad personal, alla med utbildning i lågaffektivt bemötande samt 
hot och våld.  
 
Arbete har pågått med att lokalisera och motivera brukare på boende i egen regi 
med behov av lägre insatsnivå att välja alternativa boendeformer enligt LSS 
alternativt RKL-lägenheter eller boendestöd enligt SOL. 
 
Uppstart av boendestöd LSS har planerats, vilket ska kopplas till det reguljära 
kommunala boendestödet utan att konkurrensutsättas genom LOV. 
 
Resultatet av arbetet i sin helhet är att antalet externt placerade brukare har 
minskat under året. Ett antal brukare har flyttat från gruppbostad till serviceboende 
alternativt servicebostad till lägenhet. 

  Samtliga nämnder 
har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i 
uppdrag att arbeta 
för ökad samverkan 
med den 
civilsamhället och att 
träffa fler IOP-avtal 

Samarbetet med civilsamhället genom IOP-överenskommelsen med föreningen 
Soffan om mötesplatsen i Ljungskile har fortsatt. Ytterligare en IOP-
överenskommelse med föreningen Frivilligcentrum har tecknats under december 
månad. Syftet med samverkan med Frivilligcentrum är att genom en meningsfull 
gemenskap motverka utsatthet och ohälsa på grund av ensamhet hos invånare i 
Uddevalla kommun. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

(idéburet offentligt 
partnerskap) 

 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Externa placeringar   41 

Kommentar 

Avsikten med måttet är att följa utvecklingen av externa placeringar, vilket ofta ger höga kostnader. Externa 
placeringar kan följas både via antal individer och antal dygn. Antalet placerade individer har minskat under året. I 
december var antalet 41 individer. 
 
En summering av 2020 ger att i snitt 46 individer/månad placeras externt inom verksamheterna barn och unga, 
missbruk, psykiatri och LSS. Flest individer var placerade i juni månad (53) och som lägst i oktober (38). Gällande 
antal dygn varierar antalet från 1102 dygn/månad (september) till 1376 dygn/månad (juli). 
 
Måttet kommer under 2021 följas i månadsrapporteringen. 

 

9. Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

10. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

 Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur- och 
fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 
2020-2022  och 2021-
2023 fått i uppdrag att 
tillsammans med 
socialnämnden och 
barn- och 
utbildningsnämnden 
skapa förutsättningar 
för att förbättra 
ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 
6) 

Kultur och fritid har bestämt att fokus ska riktas mot Tureborg och att ett 
gemensamt arbete ska riktas dit. Ett första möte där en handlingsplan 
formulerades har hållits. Bland annat är det bestämt att arbetet ska börja med en 
ordentlig kartläggning av området och dess behov. En workshop var planerad 
under hösten där personal som på olika sätt är verksamma i området eller riktat 
till barn i området bjöds in, men pga pandemin har den fått skjutas upp flera 
gånger och är i nuläget planerad till januari 2021. 

 

11. Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och 

närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och 

byggmaterial 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

12. Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, 

företagande eller skola 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

13. Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 
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Socialnämnden har flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Inom 

vård- och omsorgsboendena har arbetet med att förbättra måltidsupplevelsen varit 

i fokus, handläggarna har gett/ger information om vad kommunens öppna 

verksamheter kan erbjuda, utvecklingsarbete har pågått under perioden kring 

brukares genomförandeplaner i förvaltningen samt olika översyner och 

förbättringsarbeten har genomförts kring hemmaplanslösningar. Den 

förebyggande verksamheten har prövats mot aktuellt forsknings- och 

kunskapsstöd inom området, vilket innebär att verksamheten som bedrivs har stöd 

av den kunskap och evidens som finns. 

Några uppdrag har fått senareläggas eller ej kunnat påbörjats på grund av 

pågående pandemi. 

Nämndstrategier Kommentar 

Motverka ensamhet och skapa 
trygghet. 

Förvaltningen arbetar med strategin genom att informera brukare och anhöriga 
om de öppna verksamheter som finns i kommunen såsom t ex olika 
mötesplatser, Anhörigcentralen, Saronhuset samt frivilligorganisationer. 
 
Omstruktureringen på Skogslyckan har fortsatt, som inkluderar sociala 
aktiviteter för brukare i huset och i området.  
 
Det fallförebyggande projektet som pågått sedan 2016 har under året slutförts 
med goda resultat. Utvärdering av projektet visar att Hemmafixarnas arbete 
och arbetet med balansgrupper både har motverkat ensamhet och skapat 
trygghet. Insatserna kommer att implementeras i ordinarie verksamhet utifrån 
2021 års budget. 
 
Samarbete med Uddevalla stadsbibliotek har pågått i ett projekt för ökad digital 
delaktighet för äldre. Digitala lösningar har använts i alla verksamheter för att 
motverka ensamhet under pågående pandemi. Inom ramen för statsbidraget 
har surfplattor köpts in. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska 
prioritera brukares 
delaktighet och 
inflytande genom att 
utvärdera efterlevnaden 
av genomförandeplaner. 

En kartläggning och uppföljning av genomförandeplanerna har gjorts under 
året. Kartläggningen omfattar att genomförandeplan finns i 
verksamhetssystemet, tiden från verkställande av beslut till upprättad 
genomförandeplan, uppföljning av genomförandeplan samt om brukaren varit 
delaktig. Resultatet visar på stora skillnader i verksamheterna men på totalen 
visar kartläggningen på fortsatta brister.  
 
I avdelningen för social omsorgs verksamhetsplan 2021 ligger ett särskilt 
förvaltningsuppdrag för att avdelningen ska nå upp till kraven som ställs i 
SOSFS 2014:5. En sektionsövergripande arbetsgrupp har bildats som kommer 
att driva arbetet framåt. 

  Förvaltningen ska 
belysa hur boendes 
hälsosituation inom LSS 
kan förbättras genom 
arbetssätt och strukturer 
som understödjer god 
kosthållning och fysisk 
aktivitet, till exempel 
genom en 
omvärldsanalys. 

Avdelningen för social omsorg har under året arbetat med att olika sätt 
motivera och stimulera brukare till hälsosamma val. Alla enhetschefer har 
deltagit i föreläsning med Hushållningssällskapet, som gav tips om appar 
rörande mat och motion. Arbetet kommer utvecklas under 2021. Modeller för 
utbildning/implementering hos brukarna kommer att undersökas. 
Hälsofrämjande arbete pågår kontinuerligt och ingår som en naturlig och viktig 
del i den ordinarie verksamheten. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas. 
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  Socialnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-
2021 och 2020-2022 fått 
i uppdrag att påbörja 
arbetet för att inrätta en 
palliativ avdelning (KF 
ÖS 7) 

Förvaltningen påbörjade uppdraget under hösten och ett förslag presenterades 
och beslutades av socialnämnden i mars. På grund av pågående pandemi har 
arbetet med att etablera platserna tillfälligt pausats. 

  Socialnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
möjliggöra 
hemmaplanslösningar 
(KF ÖS 7) 

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring 
insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen för 
barnen och deras familjer. Detta uppdrag är en stående punkt på sektionens 
ledningsgrupp där man tar upp både aktuella svårigheter och goda exempel. I 
alla placeringar på Statens institutionsstyrelse (SIS) eller HVB (Hem för vård 
eller boende) som gjorts är alla hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. 
Under placeringen fortsätter sektionen att jobba för att ungdomen ska kunna 
komma tillbaka hem i sin miljö, då med stöd av allas expertis. God samverkan 
inom sektionen har kunnat förkorta flertalet placeringar. 
 
Familjehemsplaceringar följer samma arbetssätt. Vid behov av 
familjehemsplacering skall alltid inventering av resurser inom barnets nätverk 
ske, detta är ett arbete under utveckling som påbörjats under perioden och 
nogsamt följs varje månad. De månatliga placeringsgenomgångarna fortsätter 
och är en viktig framgångsfaktor i detta arbete. 
 
Inom vuxenvården görs ett arbete gemensamt mellan myndighetsutövningen 
och utförare för missbruk och socialpsykiatri kring kompetensutveckling i syfte 
att alla anställda ska ha en gemensam kunskapsbas för att på så sätt lättare 
förstå den problematik som man möter samt har att hantera. Genom ökad och 
gemensam kunskap förenklas samverkan och evidensbaserat arbete. 
 
Inom Sektionen för vuxen och funktionshinder hålls regelbundet 
placeringsmöten där både myndighetsutövning och utförare deltar. Syftet är att 
skapa hållbar planering för stöd till brukare/klienter på hemmaplan samt med 
syfte att rätt brukare ska ha rätt insats av rätt aktör i rätt tid. Denna samverkan 
har lett fram till ökad möjlighet för boendena inom socialpsykiatrin att kunna ta 
emot brukare med omfattande psykiatrisk problematik och samtida 
missbruksproblem. Det har identifierats att kompetens att möta målgruppen 
behöver ökas ytterligare. Inom socialpsykiatrin har ett ökat flöde i boendena 
samt nya platser vid Melodivägen möjliggjort att externa placeringar har 
undvikits då verksamheten i högre grad kunnat möta brukarnas behov på 
hemmaplan. 
 
Inom missbruksområdet har behov av placeringar i heldygnsvård ökat då flera 
personer med komplex problematik haft omfattande behov av vård och 
behandling, vilket varit svårt att tillgodose på hemmaplan. Samverkansmöten 
mellan enhetschef för myndighet och utförare inom missbruk äger fortlöpande 
rum i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden och att lösa 
organisatoriska problem som försvårar måluppfyllelse avseende 
hemmaplanslösningar och för att nå samsyn. Inom utredningsgruppen är det 
ett utvecklingsbehov att tydligt arbeta utefter Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för beroendevård vid bedömning och planering av insatser och som 
fortsätter ut i utförarverksamhet. Gemensamt utvecklingsarbete med 
utförarverksamheten gällande utformandet av nya arbetssätt pågår. 
 
Avdelningen för social omsorg har under året arbetat med översyn av 
hemmaplanlösningar för externa platser och möjliggörande av 
hemmaplanlösning ur perspektivet boendemiljö, samverkan och 
kompetensutveckling.  
 
Ett särskilt boende enligt LSS för att tillgodose brukare med stora behov 
öppnades i maj 2020. Detta är ett boende byggt för att kunna erbjuda 
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hemmaplanlösningar. Där finns välutbildad personal, alla med utbildning i 
lågaffektivt bemötande samt hot och våld. 
 
Arbete har pågått med att lokalisera och motivera brukare på boende i egen 
regi med behov av lägre insatsnivå att välja alternativa boendeformer enligt 
LSS alternativt RKL-lägenheter eller boendestöd enligt SOL. 
 
Uppstart av boendestöd LSS har planerats vilket ska kopplas till det reguljära 
kommunala boendestödet utan att konkurrensutsättas genom LOV. 
 
Resultatet av arbetet i sin helhet är att antalet externt placerade brukare har 
minskat under året. Ett antal brukare har flyttat från gruppbostad till 
serviceboende alternativt servicebostad till lägenhet. 

  Socialnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020–
2022 fått i uppdrag att 
utreda förutsättningar för 
äldrecentrum (KF ÖS 7) 

Avdelningen för social omsorg har under året påbörjat en omställning till 
äldrecentrum på Skogslyckan. Fyra enheter har omvandlats till 
demensboende. I januari 2021 står Uddevallahems trygghetsboende klar för 
inflyttning. Planering har gjorts för samlokalisering av hemtjänsten och 
äldreboendets personal inför våren 2021. Syftet är att bättre kunna samordna 
personal och nå en högre personalkontinuitet. 

 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska 
öka 

75 88 79 

Kommentar Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Inom avdelningen för social omsorg har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat gjorts. 
 
Uddevalla kommun ligger något under rikssnitt på de allra flesta nyckeltal och med en något avvikande trend jämfört 
med tidigare år. Resultatet visar att Uddevallas arbete med förbättrad matupplevelse har gett effekt med en tydlig 
positiv trend. Upplevelsen av ensamhet, samt förtroende för personalen är två områden som avviker negativt jämfört 
med riket. Nästa steg är att fånga in sektionernas arbete med problem- och orsaksanalys samt åtgärder för 
förbättrade resultat. 

  Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 88 90 89 

Kommentar 

Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades under 
senhösten. Inom avdelningen för social omsorg har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat gjorts. 
 
Uddevalla kommun ligger runt rikssnitt på de allra flesta nyckeltal och på liknande nivåer som föregående år. Möjlighet 
att framföra synpunkter och klagomål samt möjlighet att få kontakt med personalen är två områden som avviker 
negativt jämfört med riket. Nästa steg är att fånga in sektionernas arbete med problem- och orsaksanalys samt 
åtgärder för förbättrade resultat. 

  Andel genomförandeplaner    

Kommentar 

Under året har kartläggning och uppföljning av genomförandeplanerna gjorts inom hela socialtjänsten inklusive LOV-
utförarna. Kartläggningen omfattar att genomförandeplan finns i verksamhetssystemet, tiden från verkställande av 
beslut till upprättad genomförandeplan, uppföljning av genomförandeplan samt om brukaren varit delaktig. 
 
Eftersom det inte har funnits tekniskt stöd för kartläggningen har uppföljningen genomförts manuellt, med stöd av 
samtliga enhetschefer inom socialtjänsten. Av egenregins 2489 personer som vid tiden för uppföljningen var aktuella 
för kartläggningen, hade 2143 personer en upprättad genomförandeplan. Några av dessa hade dubbla 
genomförandeplaner, då en del hade dubbla beslut. Dessa är inte särredovisade. Totalt saknade 14% en 
genomförandeplan av olika anledningar. 13 enheter granskades närmare för att få en mer kvalitetssäker uppföljning 
och resultaten varierade stort, både inom och mellan de olika sektionerna. 
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Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

 
Eftersom LOV-utförarnas brukare inte är lika många som egenregins gjordes ett annat urval. Även för dessa saknade 
14% en genomförandeplan. 
 
Generella förbättringsförslag som lämnats till verksamheterna innebär t.ex. ett fortsatt arbete med att upprätta 
planerna i tid och att öka delaktigheten. Även frågor kring att arbeta mer målinriktat och att upprätta gemensamma 
målbilder för hur den sociala dokumentationen ska se ut inom de olika avdelningarna har lyfts upp som 
förbättringsförslag. 
 
Bedömningen efter uppföljningen är att Uddevalla kommuns socialtjänst inte når upp till kraven som ställs i SOSFS 
2014:5. Avdelningarna och LOV-utförarna kommer utifrån resultatet analysera orsaker och därmed påbörja 
förbättringsarbetet i verksamheterna. Uppföljning inom området kommer att fortsätta under 2021. 

 

14. Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya 

arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering 
Socialnämnden har flera pågående uppdrag och aktiviteter inom ramen för 

strategin. Socialtjänsten i Uddevalla kommun har blivit utsedd till en av Sveriges 

modellkommuner. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett tio 

kommuner i landet som ska fungera som modell för äldreomsorgens 

digitalisering. Modellkommunerna för digitalisering är utvalda för att de kommit 

lite längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen. 

 

Digitalisering och automatisering är prioriterade områden inom förvaltningen. De 

syftar till att öka brukarnas trygghet, service och minska den interna 

administrationen. Flertalet aktiviteter har pågått under perioden. Viss del av 

utvecklingsarbetet har dock tvingats senareläggas på grund av pågående pandemi 

medan andra digitaliseringsdelar tack vare pandemin har utvecklats. 

Socialtjänsten har påbörjat och utvecklat införandet av beslutsstöd, där samtliga 

chefer har tillgång till beslutsstödet. 

Nämndstrategier Kommentar 

Tänka nytt genom innovation och 
alternativa lösningar. 

Förvaltningen har flera aktiviteter och uppdrag inom ramen för strategin. 
Uddevalla kommun har blivit utsedd av Sveriges kommuner och regionen till en 
av 10 modellkommuner med fokus på digitalisering inom äldreomsorgen. 
Överenskommelsen gäller 2020–2022 och omfattar för ett ekonomiskt stöd om 
1,5 miljoner per år. De tio modellkommunerna kan dela med sig av sina 
erfarenheter av digitala lösningar. 
 
Digitalisering och automatisering är högt prioriterat område inom förvaltningen. 
Flera processer har automatiserats löpande under året inom socialtjänsten. 
Organisatoriskt har en IT/Teknikenhet bildats under administrativa avdelningen. 
Enheten arbetar med systemförvaltning av socialtjänstens verksamhetssystem, 
digitala lås och trygghetslarm och välfärdsteknik för verksamheterna. Direkt 
under administrativ chef finns 2 tjänster som IT-utvecklare, som till uppgift har att 
vara dels utvecklande och innovativa inom IT/digitalisering men också en roll 
som projektledare, utbildare kunskapsöverförare då man inom förvaltningen ska 
införa nya processer, program m m. IT-utvecklarna har ett ansvar att förmedla 
förändringarna ut till verksamhetens personal och chefer. 

Inom verksamhetssystemet Procapita införs flera nya Lifecare-moduler, dels ny 
teknik och dels för att underlätta arbetet i verksamheten. 
 
Flertalet aktiviteter har under perioden pågått gällande effektivisering genom 
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digitalisering. Digital teknik för alternativa mötesformer och kommunikation har 
använts i stor omfattning under året för att kunna genomföra våra uppdrag. Bl a 
hålls idag både SIP- möten, uppföljningsmöten, samråd, utredningssamtal, 
utbildningar via Skype eller Teams. Införandet har pådrivits av pandemin och 
säkerligen kommer alternativa former för möten fortsätta framgent. 
 
Alkotest och måendeskattningar på distans har införts via mobil, Previct, har 
skett i enstaka ärenden som ett sätt att använda digital teknik och är ett 
komplement till befintliga resurser för klienter som bedöms ha nytta av detta 
stöd. 
 
Införandet av digitalisering inom socialtjänsten har blivit ett mer omfattande 
uppdrag i och med att Uddevalla har blivit en modellkommun inom välfärdsteknik 
och däri ingår införande av fjärrtillsyn i samverkan med utförarna. Enhetschef 
från biståndsenheten SoL har ingått i arbetsgrupp tillsammans med enhetschef 
från IT och enhetschef från hemtjänst natt. Ett underlag med olika delar förslag 
till införande har tagits fram. Efter Uddevallas anslutning till SKR:s uppdrag som 
modellkommun för välfärdsteknik, har uppdraget förändrats och med ny 
projektledning. Arbetet med inkludering av myndighetsutövningen tar vid efter 
årsskiftet. 
 
Projektet med taligenkänning är utvärderat och avslutat. Viss effektivisering i tid 
gavs, men inte i den mån att det står i proportion till kostnaden att införa det helt 
samt att tekniken redan ses som förlegad 
 
Sektionen barn och unga har under hösten startat ett samarbete med PWC i 
syfte att se över vilka processer inom främst myndighetsdelen som kan 
robotiseras. Resultatet är att två huvudprocesser som kan robotiseras 
identifierats och detta förväntas starta under början av 2021. 
 
Fältenheten arbetar aktivt med att möta utvecklingen som skett gällande 
kommunikation med ungdomar. Exempel är användande av Snapchat samt att 
arbete pågår med att starta en chatt riktad till ungdomar i behov av stöd. 
 
Avdelningen social omsorg har under året testat olika digitala lösningar, t.ex. 
medicinrobotar, och fjärrtillsyn. Nya verksamhetssystem har implementerats. 
Inom hemtjänsten har exempelvis ett nytt planeringssystem införts som bidragit 
till nya arbetssätt och bättre nyttjande av befintliga resurser. 

 

 Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska 
skapa bättre 
förutsättningar för att 
möta en variation av 
brukarbehov genom 
olika typer av 
driftsformer genom 
LOU och LOV. 

Administrativa avdelningen har en administrativ utvecklartjänst som till stor del av 
tjänsten arbetar med att handlägga och utreda alternativa driftsformer inom 
socialtjänstens verksamhetsområde. 
 
Förvaltningen har under året genomfört en avtalsuppföljning av samtliga LOV-
utförare. Resultatet av avtalsuppföljningen är presenterad för respektive LOV-
utförare, LOV-samverkan och för socialnämnden. Administrativa avdelningen 
kommer fortsätta med särskilda kvalitetsuppföljningar med anledning av resultaten 
i avtalsuppföljningen. 
 
För övriga alternativa driftsformer kommer en utvecklartjänst att handlägga dessa 
ärenden och svara för upprättande av avtal och förutsättningar för driftsformen. 
Under året är en ny överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap tecknat. 

  Samtliga nämnder 
har utifrån flerårsplan 
2020–2022 och 
2021–2023 fått i 
uppdrag att i 

Socialtjänsten har ständigt fokus på att samutnyttja lokaler inom sina 
verksamhetsområden.  Under år 2020 har omflyttningar skett inom kontoren på 
Kilbäckskontoret och Centrumkontoret för att anpassa kontorslokaler med 
anledning av att försörjningsstödsverksamheten överflyttades från socialtjänsten 
till arbetsmarknadsavdelningen och samtliga försörjningsstödshandläggare flyttade 
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samverkan med 
övriga nämnder 
uppnå maximalt 
samutnyttjande av 
lokaler för alla 
kommunens 
verksamheter. 
Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att 
leda detta arbete (KF 
ÖS 8) 

från Centrumkontoret till Junogatan 2. 
 
I juni 2020 flyttade förvaltningsledningen och administrativa avdelningen från 
stadshuset till lediga lokaler på Kilbäckskontoret och har därmed lämnat lediga 
lokaler i stadshuset som kan utnyttjas av andra förvaltningar som saknar lämpliga 
kontorsutrymmen.  
 
Inom avdelningarna social omsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och 
familjeomsorg pågår ett ständigt arbete för att anpassa lokalerna efter 
verksamheternas behov. 
 
Socialtjänstens samverkan med övriga förvaltningar och nämnder sker via 
Lokalförsörjningsgruppen där socialtjänstens lokalplanerare ingår. 

  Samtliga nämnder 
har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i 
uppdrag att utveckla 
digitala och 
automatiserade 
processer (KF ÖS 8) 

Under år 2019 inrättade socialtjänsten 2 tjänster som IT-utvecklare, som är 
placerade på administrativa avdelningen och som arbetar med att utveckla 
automatisering och digitalisering inom socialtjänstens verksamhetsområde. 
Socialtjänsten har sedan hösten 2018 påbörjat arbetet med att automatisera och 
digitalisera processer inom verksamhetsområdena. Under 2018 och 2019 har 
arbetet med automatisering pågått bl a inom handläggning av försörjningsstöd, 
utbetalning av habiliteringsersättning.  
 
I samarbete med kommunledningskontoret har socialtjänsten påbörjat och 
utvecklat införandet av beslutsstöd. Socialtjänstens samtliga chefer har tillgång till 
beslutstödet. 
 
Under 2020 följande automatiseringsprocesser (RPA-processer) prioriterats; 

- Habiliteringsersättning, helautomatiseras 
- Kontroll ej aktiva i Lifecare (Procapita) inom hälso- och sjukvård 
- Kontroll av hjälpmedelsfakturor 
- Ansökan om sjuklönekostnader 
- Distribution av måltider 
- Kontroll av logg poster för avdrag inom avgiftshanteringen 
- Kontroll av loggposter av nya beslut i Lifecare (Procapita) 
- Digital rekrytering för Bemanningen 
- Inläsning av fil från SAMSA med sjukhusvistelser till Procapita 
 
Våren 2020 har Socialtjänsten i Uddevalla utsetts till en av Sveriges 
modellkommuner, 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett tio kommuner i landet som ska 
fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Uddevalla är en av dessa 
tio kommuner. 

Överenskommelsen gäller under tre år, 2020–2022, och omfattar för Uddevallas 
del ett ekonomiskt stöd om 1,5 miljoner per år. SKR har inrättat ett 
kompetenscenter som ska bidra till att ge kommunerna bättre förutsättning att 
utveckla och implementera nya arbetssätt med digitala tjänster och tekniska 
verktyg inom äldreomsorgen. De tio modellkommunerna kan dela med sig av sina 
erfarenheter av digitala lösningar. De tio modellkommunerna för digitalisering är 
utvalda för att de kommit lite längre i att implementera digitala lösningar i 
äldreomsorgen.  

 

15. Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och 

Professionalitet, där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 
Socialnämnden har flera utvecklings- och förändringsprojekt igång. Dessa är 

bland annat kvalitetssäkring av familjehemsvården, rättssäker 

myndighetsutövning, utveckling av förutsättningar för en lyckad skolgång för 

placerade barn, utveckling av utbud av insatser och boendeformer inom LSS och 

fortsatt omställningsarbete inom vård- och omsorg. Olika digitaliserings- och 
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automatiseringsprojekt har varit planerade till perioden men flera har fått 

senareläggas på grund av pågående pandemi. 

Nämndstrategier Kommentar 

Möta brukarnas förväntningar med 
begränsade resurser 

Förvaltningen har inom ramen för strategin flera pågående uppdrag och 
aktiviteter. 

Inom individ- och familjeomsorg är en strategi är framtagen för att systematiskt 
arbeta för att rekrytera egna familjehem. Strategin innefattar aktiviteter för 
befintliga familjehem, informationskvällar, annonser mm. Ytterligare en 
framgångsfaktor har varit anslutning till Familjehemsbanken. Resultatet är att 
flera av de nya placeringar som gjorts i egna familjehem har förmedlats från 
Familjehemsbanken. Arbetet med att kvalitetssäkra familjehemsvården fortgår, 
bl a genom utbildningsinsatser till personal samt översyn och uppdatering av 
vård- och genomförandeplaner. En sammanställning görs kvartalsvis för att följa 
andel nätverksplaceringar, egna familjehem i förhållande till köpta 
konsulentstödda mm. Resultatet redovisas regelbundet för socialnämnden. 
 
Målet att ha en rättssäker myndighetsutövning upprätthålls bland annat genom 
handläggarträffar och metodträffar på gruppnivå samt på individnivå vid behov. 
Pågående pandemi har medfört förändrade arbetssätt och att anpassningar fått 
göras för att kunna ha en rättssäker myndighetsutövning och kunna följa upp 
effekter av beviljade insatser. Detta har gjorts genom t ex att möten i allt större 
utsträckning sker digitalt och genom tillhandhållen skyddsutrustning har 
hembesök kunnat genomföras. 

Social omsorg har inom samtliga verksamhetsområden arbetat för att utveckla 
mer kostnadseffektiva arbetssätt som kan tillgodose brukarens behov i lika hög 
grad och samtidigt uppmuntra till självständighet och påverkan av den egna 
livssituationen.  

Förutom det arbete som skett inom ramen för Framtidens boende har en 
översyn gjorts över vilka boenden som är mest effektiva att driva som vård- och 
omsorgboende. Omvandlingen av Hovhults vård- och omsorgsboende till 
trygghetsboende har slutförts under året och samtidigt har 10 platser frigjorts till 
socialpsykiatrin. Omvandling av äldreboendena Södertull och Kilbäcken i syfte 
att skapa fler demensplatser har slutförts. Arbetet med omstrukturering av 
Skogslyckans äldreboende har fortlöpt under året och fortsätter under 2021. 

Minskad resurstilldelning i relation till behoven kräver förändrade arbetssätt och 
personalomflyttningar i socialtjänstens hela basverksamhet. Automatisering och 
digitalisering är pusselbitar i detta arbete. Administrativa avdelningen stödjer 
verksamheten med nya tekniska lösningar och administrativa rutiner för att 
underlätta arbetet i verksamheten samt har ett samordnande ansvar för kvalitet 
och uppföljning inom förvaltningen. 

Administrativa avdelningen har med hjälp av konsultinsats arbetat med hur 
avdelningen ska arbeta och samspela mellan olika funktioner inom 
administrativa avdelningen för att ha ett gemensamt arbetssätt och 
förhållningssätt. 

 

 Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska ta 
fram 
månadsuppföljning 
med relevanta och 
viktiga nyckeltal samt 
analys som möjliggör 
styrning mot att möta 
den ekonomiska 

Under 2020 har administrativa avdelningen och socialchef tagit fram förslag på 
nya mått som kommer att börja användas från och med januari 2021. Dessa mått 
har koppling och underlag i beslutsstöd. Vid socialchefens månadsavstämningar 
med avdelningscheferna ska dessa mått stämmas av och kommenteras av 
respektive avdelning samt lämnas som information till socialnämnden varje 
månad. 

Utvecklare och ekonomicontroller på administrativa avdelningen kommer varje 
månad att ta fram dessa månadsmått. Första månadsrapporten avser december 
2020 och presenteras på socialnämnden i januari. 
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 Politiska uppdrag Kommentar 

utmaningen och 
nämndens strategier. 

 

16. Säkra kompetensförsörjningen 
Socialnämnden har för att säkra kompetensförsörjningen arbetat med översyn av 

introduktions- och kompetensutvecklingsprogram inom individ- och 

familjeomsorgen, implementering av strukturen för kompetens och titulatur inom 

socialpsykiatrin, missbruk och vård och omsorg, fortsatt arbetet med vård- och 

omsorgscollege samt validering och påbörjat arbetet med äldreomsorgslyftet. 

Arbetet med heltidsresan har pausats. 

Nämndstrategier Kommentar 

Säkra kompetensförsörjningen Verksamheterna har följt de riktlinjer som givits till följd av pandemin och tagit 
fram handlingsplaner hur de ska hantera och agera i syfte att kunna utföra sitt 
uppdrag och samtidigt ha en god arbetsmiljö. Exempel på detta är digitala möten 
på arbetsplatsen, med brukare samt externa samverkanspartners, 
skyddsutrustning samt viss möjlighet till distansarbete. 
 
Avdelningen för individ- och familjeomsorgs gemensamma introduktions- och 
kompetensutvecklingsprogram är reviderat. Materialet är publicerat på Inblicken 
så att chefer och medarbetare har tillgång till det i sitt arbete. 
 
I syfte att ge stöd och upprätthålla god kvalitet i handläggningen har 
medarbetarna inom myndighetsutövningen hög tillgång till arbetsledning och 
metodstöd, som ges både på gruppnivå och individuellt. Många inbokade 
utbildningar har under året blivit framskjutna pga pandemin. Flertalet utbildningar 
har dock kunnat genomföras i digital form, t ex delar av kommunens 
chefsutbildning, barns delaktighet, våld- och hedersförtyck samt fördjupning i 
LSS-lagstiftningen. 
 
Inom Biståndsenhet SoL, LSS och LVM sker fortlöpande utveckling av ansvar- 
och rollfördelning i förhållande till utförarverksamheten. Behovet har blivit särskilt 
tydligt efter genomförd omorganisering, där myndighetsutövare och utförare 
tillhör olika avdelningar. Utvecklingsarbetet sker både externt i samverkan med 
utförarverksamheter inom socialpsykiatrin och missbruksstöd för att få mer 
ändamålsenlig fördelning av ansvar samt internt avseende framarbetande av 
tydligare handläggningsrutiner som tydliggör den myndighetsutövande 
funktionen. 
 
Utredningsenheten barn och unga har fortsatt aktivt arbetat med 
förbättringsarbete inom den psykosociala arbetsmiljön som resulterat i fortsatt 
låg personalomsättning och ökad trivsel bland medarbetarna. Bl a har det 
skapats en förutsägbar arbetsmiljö i det som går att påverka genom tydligt 
ledarskap. Det pågår även ett ständigt arbete med att stärka rättssäkerheten, 
utveckla metoder kring placerade barn och ungdomar, hantera klagomål genom 
att göra dem till förbättringsområden mm. Då antal inledda utredningar ökat med 
80 % på två år så har arbetsbördan varit hög. Olika åtgärder har vidtagits för att 
skapa en bra psykosocial arbetsmiljö, bl a förstärkning med utökat antal 
socialsekreterare. 
 
Arbetet med Heltidsresan avstannade under 2020 pga tvist med Kommunal. 
Arbetet har dock fortsatt i pilotområdet Rosenhäll under hela 2020. Utvärdering 
av det första året med heltid som norm visar på goda resultat. Andelen 
heltidsanställda har ökat med 31 %, personalomsättningen har minskat med 
ca 10 procentenheter och kostnaden för fyllnadstid, övertid och timlöner har 
minskat, vilket finansierat den ökade kostnaden för månadslönen. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Äldreomsorgslyftet har sjösatts under året som en viktig del i att säkra 
kompetensförsörjningen och syftar till att utbilda outbildad personal till 
undersköterskor. Avdelningen har fortsatt samarbetet inom vård- och 
omsorgscollege för att kvalitetssäkra undersköterskeutbildningen. Arbetet med 
kompetens och titulatur har slutförts under året. 
 
Inom administrativa avdelningen pågår arbetet kontinuerligt vid rekryteringar och 
verksamhetsförändringar inom administrations- och utvecklingsfrågor att 
rekrytera utbildad och erfaren kompetent personal inom respektive yrkeskategori 
för att därigenom utveckla och bibehålla en god och hög kompetens.  
 
Utredare från administrativa avdelningen ingår i den kommunövergripande 
arbetsgruppen, som leds av personalavdelningen, som arbetar med 
kompetensförsörjningsfrågor för hela kommunen och för socialtjänsten. 
Utredaren har även samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen, Vård- och 
Omsorgscollege och Vuxenutbildningen för att anordna utbildning för obehöriga 
inom vård och omsorg så att socialtjänsten kan rekrytera utbildad personal. 

 

 Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska öka 
andelen anställda 
undersköterskor med 
omvårdnadsutbildning 
jämfört med andelen 
utan utbildning. 
Anställda som inte når 
upp till 
undersköterskans 
kvalifikationer ska ges 
tydliga incitament till 
vidareutbildning eller 
validering. 

Förvaltningens arbete i att öka andelen anställda undersköterskor behöver 
förbättras. 
I december 2020 fanns 801 tillsvidareanställda undersköterskor inom 
socialtjänsten och 252 tillsvidareanställda vårdbiträden. 2019 fanns 803 
tillsvidareanställda undersköterskor och 223 vårdbiträden. Utvecklingen går 
således åt motsatt håll. 
 
Statsbidraget Äldreomsorgslyftet har inneburit nya möjligheter under året. 

Statsbidraget innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd 
inom kommunalt finansierad vård och omsorg är frånvarande på grund av 
studier till undersköterska. 17 medarbetare av vår ordinarie personal har under 
hösten deltagit i utbildningen som fortsätter fram till sommaren 2021. Ytterligare 
17 har sökt till omgång 2 som startar i januari. 

  Förvaltningen ska 
fullfölja arbetet med 
den så kallade 
heltidsresan. Vid 
nyanställning ska 
heltid vara norm. 

Under 2020 har pilotområdet Rosenhäll varit igång med heltid som norm i ett år. 
Resultatet visar att andelen heltidsanställda inom området har ökat med 31% (ca 
40 nya heltidsanställningar). Verksamheterna har tillsammans levererat en 
budget i balans. Kostnader för fyllnadstid, övertid och timlöner har minskat med 
ca 3 500 tkr, vilket finansierat den ökade kostnaden för månadslöner. 
Personalomsättningen på Rosenhäll har under pilotåret minskat till ca 4% i 
relation till ca 14% året innan. Från och med januari 2021 erbjuds endast 
heltidsanställning vid nyanställningar på Rosenhäll. 
 
Under året har schemaöversyn påbörjats inom sektionen för stöd och service. 
Syftet har varit att kartlägga förutsättningar för fler heltidsanställningar, bidra till 
en ökad hållbarhet i arbetstidsförläggning, och att stödja enhetschefer i in 
bemanningsplanering.  
 
Målet att erbjuda heltidsanställningar vid samtliga nyanställningar från och med 
januari 2020 för de yrken inom socialtjänsten som ingår i kommunals 
avtalsområde har ej uppnåtts. En central tvist mellan lokala parter, tillsammans 
med covid-19-pandemin är bidragande orsaker till att utvecklingsarbetet ej 
fortskridit enligt tidsplan. 

  Förvaltning ska se på 
möjligheten att dela 
upp 
omvårdnadspersonale
ns arbetsuppgifter t ex 

Arbetet med uppdraget har inte påbörjats. Ett särskilt förvaltningsuppdrag för 
2021 har tagits fram om att undersöka olika alternativ till hur en uppdelning av 
medarbetarnas arbetsuppgifter i t.ex. omvårdnad och service kan se ut och 
huruvida det främjar eller försvårar arbetet med heltidsresan. 
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 Politiska uppdrag Kommentar 

service och 
omvårdnad. 

  Samtliga nämnder har 
utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i 
uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en 
attraktiv arbetsgivare, 
därför strävar 
kommunen efter att 
erbjuda alla anställda 
heltid, och deltid som 
en möjlighet (KF ÖS 8) 

Under 2020 har pilotområdet Rosenhäll varit igång med heltid som norm i ett år. 
Resultatet visar att andelen heltidsanställda inom området har ökat med 31% (ca 
40 nya heltidsanställningar). Verksamheterna har tillsammans levererat en 
budget i balans. Kostnader för fyllnadstid, övertid och timlöner har minskat med 
ca 3 500 tkr, vilket finansierat den ökade kostnaden för månadslöner. 
Personalomsättningen på Rosenhäll har under pilotåret minskat till ca 4% i 
relation till ca 14% året innan. Från och med januari 2021 erbjuds endast 
heltidsanställning vid nyanställningar på Rosenhäll. 
 
Målet att erbjuda heltidsanställningar vid samtliga nyanställningar från och med 
januari 2020 för de yrken inom socialtjänsten som ingår i kommunals 
avtalsområde har ej uppnåtts. En central tvist mellan lokala parter, tillsammans 
med covid-19-pandemin är bidragande orsaker till att utvecklingsarbetet ej 
fortskridit enligt tidsplan. 

 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Andel heltidsanställda   57,2 

Kommentar Förvaltningens andel heltidsanställda var i december 57,2 procent. Andelen har under året varit relativt 
jämn och sjunkit något under året. Från och med 2021 finns bättre möjligheter att följa och mäta måttet mer likartat. 
Andelen heltidsanställda inom social omsorg är något lägre än i förvaltningen och ligger på samma nivå som 
föregående år (50%). Heltidsresan, som pågått under året, syftar till att öka andelen heltidsanställda. Inom 
pilotområdet Rosenhäll har andelen heltidsanställda ökat med 31 %. 
 
En central tvist mellan lokala parter, tillsammans med covid-19-pandemin är bidragande orsaker till att 
utvecklingsarbetet ej fortskridit enligt tidsplan. Utvecklingen av antalet/andelen heltidsanställda blir intressant att följa 
då arbetet med heltidsresan ska starta om under 2021. 

  Sjukfrånvaro 13,49 7,62 12,42 

Kommentar Måttet beskriver förvaltningens totala sjukfrånvaro som vid årets slut var 12,42 % (augusti 11,89 %) 

(rullande 12 månader tom 200731). 

Totalt sett har sjukfrånvaron ökat hela perioden. Sjukfrånvaron är högre för kvinnorna än för männen. Förvaltningens 
sjukfrånvaro har ökat kraftigt under rådande pandemi. Under mars till maj gick sjukfrånvaron upp kraftigt. Under april 
var nivån på 17,51 %. Lägst nivå av sjukfrånvaro var under sommarmånaderna. Den har sedan ökat under hösten. 
Det är tydligt att pandemin påverkat sjukfrånvaron. 
 
Under rådande omständigheter har ingen analys gjorts specifikt kring sjukfrånvaron. Istället har ett planerat arbete 
med att sänka den långa sjukfrånvaron börjat i augusti. Det har konstaterats att socialtjänstens sjuktal är högre än 
andra förvaltningen och att det framförallt långtidssjuktalen som skiljer sig ifrån de övriga. I juli var långtidsjuktalen 
9,5 % inom socialtjänsten jämfört med kommunens totala långtidsjuktal på 6,75 %. 
 
Som ett led i att sänka sjukfrånvaron i socialtjänsten har en HR-partner som har fokus på de långa sjukskrivningar 
under perioden 2020-08-10 – 2021-12-31 anställts. En lista är framtagen på medarbetare som har varit 
långtidssjukskrivna 100% och i mer än ett år. Någon form av utbildning för chefer inom det förebyggande 
arbetet/psykisk ohälsa kommer också att ges. På grund av den rådande pandemin så har planerna för utbildning 
avvaktats något. Planering och tankar för just utbildningspaket kvarstår dock. I arbetet kan konstateras att många av 
ärendena behöver starta om på nytt för att få ett hållbart och gynnsamt resultat för både medarbetare och 
arbetsgivare. 
 
Arbetet med att skapa hållbara scheman har pågått inom ramen för heltidsresan. APT har varit ett viktigt forum för 
arbetet med medarbetares hälsa och under 2020 med ett starkt fokus på trygg arbetsmiljö utifrån den rådande 
pandemin. 

Förvaltningen arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningar genomförs regelbundet i 
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Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

kommunen. Förvaltningen har inte kunnat genomföra inventeringsmöten i önskad omfattning, då kommunens HR-
avdelning inte haft resurser. 
 
Målsättningen har inte kunnat nås. 

 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T3 

2020 

Resultat 
man T3 

2018 

Resultat 
man T3 

2020 

Resultat 
totalt T3 

2019 

Resultat 
totalt T3 

2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

3,44 4,93 2,63 4,41 3,33 4,84 

Kommentar Måttet beskriver korttidsfrånvaron (0–14 dagar, rullande 12 månader). Av 

rapporteringen framgår den höga sjukfrånvaron under hela 2020. De är framförallt inom social 
omsorg och hälso- och sjukvård som korttidsfrånvaron är hög. Det är inom dessa avdelningar 
som det stora antalet medarbetare finns. Korttidsfrånvaron har under året har påverkats starkt av 
pågående pandemi och är huvudorsaken till ökningen i hela förvaltningen. Under rådande 
omständigheter har analys inte varit möjlig. 
 
Arbetet med att skapa hållbara scheman har pågått inom ramen för heltidsresan. APT har varit 
ett viktigt forum för arbetet med medarbetares hälsa och under 2020 med ett starkt fokus på 
trygg arbetsmiljö utifrån den rådande pandemin. 
 
Socialtjänsten har även påbörjat åtgärder för att hantera långtidssjukfrånvaron. Under året har 
en HR-partner anställts för att särskilt stötta enhetschefer vid långa rehabprocesser. Åtgärder 
och resultat rapporteras under socialnämnden egna mått om den totala sjukfrånvaron. 
 
Förvaltningen arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningar 
genomförs regelbundet i kommunen. Förvaltningen har inte kunnat genomföra 
inventeringsmöten i önskad omfattning, då kommunens HR-avdelning inte haft resurser. 
 
Målsättningen har inte kunnat nås. 

 

17. Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

Förvaltningen ska ta fram förslag på 
inriktning för daglig verksamhet 
inom LSS och/eller sysselsättning 
inom socialpsykiatrin som möjliggör 
stimulerande utevistelse för 
brukare/hyresgäster på vård- och 
omsorgsboendena. 

Socialnämnden har 2020-11-18 § 151 beslutat att avsluta uppdraget. 

Förvaltningen ska prioritera mat- 
och måltidsstunder i 
kvalitetsarbetet. En jämn kvalitet på 
matens standard mellan de olika 
vård- och omsorgsboendena ska 
eftersträvas. 
Brukarnas/hyresgästernas nöjdhet 
med maten ska öka och särskild vikt 
ska läggas på boenden med sämre 
resultat. 

Socialnämnden har 2020-11-18 § 151 beslutat att avsluta uppdraget. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Förvaltningen ska ta fram förslag på 
hur nämndens processföring i 
förvaltnings- och kammarrätt kan 
effektiviseras, gärna i samverkan 
med andra kommuner. 

Socialnämnden har 2020-11-18 § 151 beslutat att avsluta uppdraget. 

Förvaltningen ska bidra till 
alternativa icke-kommunala 
boendeformer för äldre 
marknadsförs tydligare, t ex genom 
Bo & Leva-mässan. 

Socialnämnden har 2020-11-18 § 151 beslutat att avsluta uppdraget. 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag 
att höja habiliteringsersättningen 
(KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att höja habiliteringsersättningen 

Förvaltningen har sökt statsbidrag. Det kommer att betalas ut under sista 
halvåret 2019. Statsbidraget kommer att användas till en extra utbetalning per 
månad av habiliteringsersättning under perioden juni-december 2019. 
Ersättningen är i nuläget 47 kr per heldag och det är en extra utbetalning med 
90 kr per dag under perioden för de dagar brukaren är på daglig verksamhet 
minst 3 timmar 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag 
att starta upp ett nytt korttidsboende 
för barn (KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att starta upp ett nytt korttidsboende för barn. 
 
I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen 
har i samband med att ett nytt korttidsboende för barn öppnades också 
omstrukturerat den övriga korttidsverksamheten för att bättre tillgodose 
målgruppernas behov. Den nya korttidsverksamheten, Ridhusgatan, har 
öppnats. Målgruppen på Ridhusgatan är unga och vuxna, vilka kommer få fler 
möjligheter att nyttja aktiviteter som finns i centrum t ex badhus och museum. 
Övriga korttidsverksamheter är Skidlöpargränd, Myråsvägen 6A och 
Myråsvägen 6B. Alla dessa har möjlighet att ta emot barn. 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag 
att öppna mötesplatser för seniorer 
på olika ställen med start på 
Sofiedal, Ljungskile (KF ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att öppna mötesplatser för seniorer på olika ställen med start på 
Sofiedal, Ljungskile. 
 
I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen 
utgår fortfarande från den av socialnämnden antagna "Boendeplan och 
aktivitetscentra för äldre", med grundtanken om att kunna erbjuda olika 
boendetyper och knyta aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. 
Mötesplats på Sofiedal är klart och drivs av föreningen Soffan genom särskilt 
IOP-avtal. Arbete har påbörjats med att se över möjligheterna och skapa flera 
mötesplatser i anslutning till äldreboendena. Skogslyckan och Hovhult är de 
områden som är prioriterade i nuläget. 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag 
att ta fram underlag för att kunna 
överväga olika driftsformer inom 
nämndens verksamhetsområde och 
att överväga om LOV (lag om 
valfrihet) skall tillämpas inom fler 
områden (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att ta fram underlag för att kunna 
överväga olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde och att 
överväga om LOV (lag om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga verksamheter att 
utföra i alternativ regi i syfte att få lägre kostnader med minst bibehållen 
kvalitet. En begäran till kommunfullmäktige är ställd om att få utföra alternativa 
driftsformer i socialtjänstens verksamheter. Nya förfrågningsunderlag för 
valfrihetssystemet inom hemtjänst och boendestöd är beslutade av 
socialnämnden i augusti. 

Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna socialtjänstens skrivelse 
om alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Skrivelsen svarar på uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar 
till att ge ett underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen redogör för givna uppdrag, 
kommunrättsliga regler, olika driftsformer, nuvarande driftsformer, berörda 
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Politiska uppdrag Kommentar 

verksamheter samt resonemang kring lämpliga verksamheter att utföra i 
alternativ driftsform. 

Socialnämnden ska tillsammans 
med kommunstyrelsen och barn- 
och utbildningsnämnden samverka 
tätare kring personer som uppbär 
försörjningsstöd i syfte att lyfta fler 
ur långvarigt bidragsberoende. 

Uppdraget avslutade av socialnämnden 2020-06-16 § 85, då ansvaret för 
försörjningsstöd sedan 2020-02-15 inte längre finns inom socialnämnden. 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2018–2020 fått i uppdrag 
att söka och använda de riktade 
statsbidragen som finns tillgängliga 
(KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att söka och använda de riktade statsbidragen som finns 
tillgängliga. 
 
I delårsrapporteringen i augusti 2020 skrevs följande kring uppdraget: 
Socialnämnden följer kontinuerligt via socialtjänsten (förvaltningen) information 
om möjlighet att rekvirera riktade statsbidrag inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Under tertial 2 har socialtjänsten sökt statsbidrag för 
bland annat: 
- Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom 
- Habiliteringsersättning 2020 - 
Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 
- Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 
- Utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära relationer m.m 
- Till kommuner till följd av sjukdomen covid-19 
- Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 
- Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 
- Satsningen Äldreomsorgslyftet 
- Nära vård (kommunalförbundet) 
- Höjt statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt 
ombud 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag 
att riktade och förebyggande 
insatser ska ske med stöd i evidens 
(KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att riktade och förebyggande insatser ska ske med stöd i 
evidens. 
 
I delårsrapportering i augusti skrevs följande kring uppdraget: En översyn och 
effektivisering av förbyggandeenhetens alla verksamheter genomfördes 2019. 
Detta innebär att all verksamhet har prövats mot aktuellt forsknings- och 
kunskapsstöd inom området, och att den verksamhet som bedrivs har stöd av 
den kunskap och evidens som finns. 

 

Korta fakta 

Verksamhetsområde Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 

Individ och familjeomsorg 
Antal köpta vårddagar missbruk under 
året 

2 074 3 507 4 131 2 954 3 549 

Insatser enligt LSS/SFB 
Antalet personer med beslut om LSS-
insats vid årets slut 

475 495 491 526 537 

Insatser enligt LSS/SFB 
Antalet personer med personlig 
assistent enl LSS 

29 26 25 23 29 

Insatser enligt LSS/SFB 
Antal personer med verkställda beslut 
om boende enl LSS vid årets slut 

191 209 209 235 231 

Insatser enligt LSS/SFB 
Antal personer med beslut om personlig 
assistans enl SFB vid årets slut 

89 82 80 79 77 
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Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta 

Antal personer med beslut om 
hemtjänst och boendestöd (interna och 
externa) vid årets slut exkl 
servicebostäder 

1 149 1 206 1 181 1 128 1 002 

Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta 

Antal biståndsbedömda hemtjänst- och 
boendestödstimmar /månad exkl 
servicebostäder 

46 334 44 948 39 707 39 783 39 900 

Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta 

Antal platser i särskilda boenden inkl 
korttids- och rehabiliteringsplatser 

704 695 689 665 738 

Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta 

Antal platser i särskilda boenden inkl 
korttids- och rehabiliteringsplatser 

704 695 689 665 738 
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Vad är kvalitet i socialtjänsten?  
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd ”Ledningssystemet för 

systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) innehåller bestämmelser för 

hur kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och 

säkras. Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet ska dokumenteras genom en sammanhållen 

kvalitetsberättelse. 

Kvalitetsberättelsen är en del av socialtjänstens uppföljning av verksamheten. 

Den ska vara ett stöd för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring 

av verksamheten på verksamhetsnivå och på förvaltningsnivå.  

Kvalitetsberättelsen innehåller information från många olika källor. 

Informationen sammanställs och analyseras och belyser kvalitet ur 

 

 Brukarperspektiv: brukarnas upplevelser, synpunkter och klagomål 

 Verksamhetsperspektiv: egenkontroller, avvikelserapportering, 

internkontroll 

 Externa och interna granskningar: revisioner och tillsyner 
 

Kvalitetsberättelsen sammanfattar det gångna årets kvalitetsarbete utifrån 

kvalitetsuppföljningens delar. Den ger också förslag till nya kvalitetsområden 

till det kommande året och är underlag för verksamhetsutveckling på 

verksamhets- och förvaltningsnivå 

1 Syfte och mål 
Kvalitetsberättelsens syfte är att sammanställa och analysera kvalitetsarbetet 

under året och peka på förbättringsområden inför kommande år 

Socialtjänstens arbete styrs av gällande lagar och förordningar, t.ex. 

Socialtjänstlagen (2001:453) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  

Utöver det, ligger socialnämndens strategier som grund för socialtjänstens 

arbete, dessa är:  

 Möta brukarnas förväntningar med begränsade resurser.  

 Säkra kompetensförsörjningen.  

 Ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter.  

 Motverka ensamhet och skapa trygghet.  

 Tänka nytt genom innovation och alternativa lösningar.  

 

.  
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2 Tillvägagångssätt och metod  
Socialtjänsten är uppdelad i fyra avdelningar, individ- och familjeomsorg 

(myndighetsutövning), social omsorg (utförarverksamhet) och avdelningen 

för hälso- och sjukvård (sjuksköterskor och rehab). Därutöver tillkommer 

administrativa avdelningen. 

 

Alla sektioner inom samtliga avdelningar har sammanställt årets 

kvalitetsarbete och genomfört analys utifrån rubriker under ”Underlag för 

analys”.  

 

Verksamhetsuppföljare har sammanställt materialet och också lämnat 

förbättringsförslag till verksamheten att arbeta vidare med under 2021.  

 

Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård hanterar i huvudsak sitt 

kvalitetsarbete i patientsäkerhetsberättelsen och inte i kvalitetsberättelsen.  

 

3 Underlag för analys  

3.1 Resultat från 2020 års arbete utifrån kvalitetsberättelse 2019 

Utifrån kvalitetsberättelsen 2019 framkom det olika förbättringsområden 

som de olika verksamhetsområdena skulle arbeta vidare med under året. Det 

fanns både gemensamma frågeställningar för hela socialtjänsten att arbeta 

med, likväl som sektionsbundna uppdrag.  

3.1.1 Gemensamma områden inom förvaltningen  

 

Hantering av privata medel   

Frågan om hur utförarverksamheterna hanterar brukares kontanter, 

kontokort, värdesaker osv ansågs inte vara hanterad i förra årets 

kvalitetsberättelse varför frågan åter togs upp för uppföljning.  

Det finns ingen gemensam rutin eller mall för hela sociala 

omsorgsavdelningen, utan sektionerna har hanterat frågan var för sig. 

Gemensamt är att samtliga uppdaterat eller skapat rutin under 2019/2020 

och denna har tagits upp på APT och även på medarbetarsamtal vid behov. 

Inom hemtjänsten har ingen rutin skapats eftersom man inte hanterar 

privata medel överhuvudtaget. Information ges till brukare och anhöriga 

om vilket stöd som kan förväntas av den verksamhet brukaren befinner sig.  

Social dokumentation och genomförandeplaner  

Gemensamt är att sektionerna har utsett personer inom organisationen som 

ska driva frågan om dokumentation samt att utbilda och stötta sina 

kollegor. Beroende på vilken sektion det berör har dessa personer olika 

titlar för uppdraget utifrån vilken ursprunglig tjänst man har, t.ex. 

dokumentationsombud, verksamhetspedagog, dokumentationshandledare, 
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1:e socialsekreterare. Man diskuterar vikten av dokumentation på APT och 

vid medarbetarsamtal, vid behov ingår det också som ett område i 

lönedialogen.  

Samtliga verksamheter är på väg över från verksamhetssystemet Procapita 

till Lifecare och man har kommit olika långt. I samband med detta krävs 

en utbildning/uppdatering i IBIC, Individens behov i centrum, för att 

kunna använda sig av systemet på ett korrekt vis. Det finns ingen central 

utbildning i detta och inte heller någon central utbildning i dokumentation 

i stort, vilket efterfrågas av flera sektioner. Flera sektioner har utformat 

egna utbildningar istället och när dessa genomförts syns det en förbättring 

av dokumentationen menar enhetscheferna. Inom sektionen för stöd och 

service har man t.ex. omorganiserat verksamhetspedagogerna så att alla 

verksamheter har tillgång till en verksamhetspedagog och inom barn och 

unga har 1:e socialsekreterare ett övergripande ansvar vilket också skapar 

en gemensam kunskapsbas gällande dokumentationen. 

Skapa bättre förutsättningar för ett gott bemötande och tydliggör 

det egna ansvaret och det gemensamma arbetssättet på 
arbetsplatsen.  

Man har i flera sektioner arbetat med utbildning i bemötande och 

förhållningssätt. T.ex. har man inom sektionen för vuxen och 

funktionshinder haft en digital föreläsning av Sven-Erik Alborn som 

syftade till att skapa en gemensam kunskapsbas för kommun, primärvård 

och specialpsykiatri om missbruk samt vilka faktorer på organisatoriskt 

plan som skapar förutsättningar för god sömlös samverkan. Inom 

sektionen för barn och unga har extern handledning tagits in för att lyfta 

frågeställningar om sådant som att respektera olika beslut, även om det går 

emot den egna personliga bedömningen. Samtidigt har andra utbildningar 

fått ställas in till följd av covid-19, som t.ex. utbildningar av 

reflektionshandledare.  

 

Överlag har Uddevalla kommuns värdegrund, ÖRP, diskuterats på APT 

och i de reflektionsgrupper som finns runt om i verksamheterna. Man har 

också jobbat med teman som kränkande särbehandling, samverkan och 

samarbete, diskussioner kring roller och ansvar. Ett område som lyftes 

under året utifrån en rapport om lex Sarah var samarbetet mellan 

biståndsavdelningen och korttidsverksamheten. Utifrån det har en 

samverkan skett där diskussioner förts kring bland annat mötestider och 

samarbete. Inom sektionen för stöd och service har boendesidan inlett ett 

samarbete med HR för att utarbeta information- och utbildningsinsatser för 

medarbetare för att på ett enkelt och tydligt vis kunna visa på vad man som 

arbetsgivare förväntar sig av sina anställda.  

På Norgården finns det en egen bemötandepolicy som är känd i 

verksamheten. Målsättning finns i att implementera verksamhetsmöten där 

målet och ”huret” ska gås igenom och diskuteras.   
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3.1.2 Redovisning av 2020 års förbättringsområden per sektion 

 

Sektionen för barn och unga 

Inom sektionen skulle man använda sig av resultatet från materialet som 

man fått utifrån ”Att lyssna på barn i familjehem” för ett vidare 

utvecklingsarbete. Socialstyrelsen förväntas publicera kunskapsstödet ”att 

lyssna på barn i familjehem” i årsskiftet 2020/2021. Enheten kommer att 

använda sig av resultatet för att förbättra och utveckla vården och 

delaktigheten för de placerade barnen. Det gjordes en tillsyn av IVO 2019 

avseende nämndens hantering av de familjehemsplacerade barnen. De 

åtgärder som nämnden avsåg att vidta har vidtagits. Därefter har 

lagstiftningen ändrats och en ny HSLF-FS har kommit som tydliggör 

nämndens ansvar ytterligare. Mot bakgrund av det har ytterligare 

uppföljning av familjehemsvården gjorts. Uppföljningen visade att flera av 

punkterna var åtgärdade, som t.ex. har BBIC-utbildning genomförts och 

kontroll av konsulentstödda familjehems tillstånd genomförts. Några 

utbildningstillfällen har pausats pga covid-19 men dessa kommer att att 

återupptas.  

Under året har ett samverkansarbete påbörjats tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen i syfte att hitta arbetssätt för tidiga samordnade 

insatser. Arbetet ska sjösättas under våren 2021.  

Sektionen för vuxen och funktionshinder 

LSS myndighetsutövning skulle gemensamt med sektionen för stöd och 

service arbeta med ”Framtidens boende” och utveckla en boendekedja. 

Arbetet pågår och utgår ifrån bogruppen LSS där enhetschef från LSS och 

1:e biståndshandläggare LSS ingår. I uppdraget ingår det att införa ett 

boendestöd för personer som omfattas av LSS där boendestöd SoL 

kommer att vara utförare. Vad gäller bogruppens arbete med att erbjuda 

boende inom kommunen och inte externt har detta resulterat i att flertalet 

brukare åter flyttat till boende i egen regi under 2020.   

Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

Inom socialpsykiatrin skulle verksamhetspedagog skugga medarbetare för 

att få underlag i diskussioner kring bemötande och därigenom höja 

kvaliteten i verksamheten. Arbetet har dessvärre inte varit möjligt under 

året till följd av covid-19.  

Sektionen för hemtjänst  

Inom hemtjänsten skulle individuella samtal genomföras med samtliga 

brukare för att motivera till ökade aktiviteter och gemenskap med andra, 

men också för att identifiera vad ensamhet står för utifrån brukarens 

perspektiv. Arbetet gick inte att genomföra pga covid-19 men ligger kvar 

som utvecklingsområde inför 2021.  
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Det som man ändock gjort är att skapa en blå mapp som delats ut till alla 

brukare med hemtjänst där kontaktuppgifter finns till sin hemtjänstgrupp. 

Nytt för 2020 är att samtliga nya brukare får samtal från ansvarig 

enhetschef där man kan ställa frågor och få information som hur man tar 

kontakt med hemtjänstgrupp och chef. 

Sektionen för vård- och omsorgsboenden 

På vård- och omsorgsboendena skulle arbetet under 2020 fokusera på att få 

bättre resultat vad gäller måltidsupplevelsen för äldre på vård- och 

omsorgsboenden. Man kan idag se en positiv utveckling av den nationella 

brukarundersökningens resultat av måltidssituationen men också av 

området kring sociala aktiviteter. Enligt resultatet från öppna jämförelser 

kan man se en positiv utveckling gällande både om maten smakar gott och 

om att måltiden är en trevlig stund på dagen.   

Sektionen för stöd och service  

Utifrån brukarenkäten på serviceboenden och brukarundersökningen på 

daglig verksamhet skulle man inom sektionen arbeta med områdena 

självbestämmande, bemötande och trygghet som områden att arbeta mer 

med under 2020. Verksamhetspedagoger på Hovhultsvägen och Södra 

Drottninggatan har haft dialog med brukarna utifrån de tre områdena. 

Återkoppling till gruppen och reflektion i samband med det skedde. Det är 

svårt att påvisa något konkret resultat från arbetet eftersom den dagliga 

verksamheten stängde ner i samma period. Café Rosen hade ungefär 

samma upplägg förutom att det var enhetschef som hade samtalen men 

inte heller här kan man se effekter på grund av stängningen.  

Sektionen för förebyggande och trygghet 

Då sektionen var nybildad utifrån omorganisationen som skedde under 

2018/2019 finns det inga resultat att redovisa under denna punkt.  

3.2 Brukarundersökningar, Öppna Jämförelser och Kommunens Kvalitet i 

Korthet 

Inom socialtjänsten har ledningsgruppen beslutat att förvaltningen ska delta 

i de nationella brukarundersökningarna inom äldreomsorgen, vilket man 

gjort under året. Eftersom kommunfullmäktige har flera kvalitetsmått i 

styrkortet, krävs också delaktighet i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, 

som lyfter enskilda mått i t.ex. brukarundersökningar.  

Verksamhetsområdena kan också genomföra egna brukarundersökningar, 

revisioner eller att delta i andra nationella brukarundersökningar vid 

intresse. Inom individ- och familjeomsorgen har man använt sig av 

utvärderingsblanketter för att ta reda på brukares upplevelse av stödet. Inom 

social omsorg har man inte gjort några egna brukarrevisioner eller 

brukarundersökningar.  
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3.2.1 Sektionen för barn och unga 

Kriscentrum, Vingen och Barnahus använder utvärderingsblanketter för 

barn och vuxna efter avslutad kontakt. De svar som inkommit under året 

gällande de två första enheterna påvisar att de hjälpsökande är mycket 

nöjda med den hjälp de fått, att de mår bättre och att våldet upphört.   

Under 2019 identifierades bland annat brister i bemötande hos personalen 

som arbetade på Athenagården vilket man under året arbetat mycket med. 

Detta tillsammans med andra brister, som både den egna verksamheten 

och IVO såg efter granskning, har gjort att arbetet fokuserat på att 

tydliggöra uppdrag och hitta ett gemensamt förhållningssätt. I de 

enkätundersökningar som görs var fjärde söndag påvisas nu, 2020, att 

ungdomarna upplever ett bra eller mycket bra bemötande från personalen.  

Arbete fortsätter med att följa upp och utvärdera arbetet som görs inom 

sektionen, dock behövs det implementeras metoder för att systematisera 

och följa upp de svar som kommer in.  

3.2.2 Sektionen för vuxen och funktionshinder 

Utifrån resultatet i öppna jämförelser ska ytterligare samverkansrutiner tas 

fram på avdelningsnivå. En utveckling pågår i lokal samverkan med 

närsjukvårdsgruppen.  

Sektionen har valt att metodutveckla sig mot Case Management utifrån ett 

identifierat behov av vård och stödsamordning i missbruksärenden, för att 

på hemmaplan lyckas uppnå och behålla drogfrihet. Diskussionerna om ett 

beroendestödsteam landande in i att case managment som metod och 

arbetsmodell uppfyller det som hittills inte funnits i kommunens 

öppenvård. Vård och stödsamordnarna kan arbeta aktivt utifrån 

individuella behov och förutsättningar. Case managment finns med som 

indikator i öppna jämförelser 2020, behovet av att kunna bevilja och jobba 

med denna insats kommer bidra till förbättrade möjligheter för 

Uddevallabor att få sina behov tillgodosedda på hemmaplan. 

3.2.3 Sektionen för hemtjänst  

Att arbeta med öppna jämförelser har försvårats under året pga covid-19 

och man har inte kunnat genomföra det man tänkt. Enhetschef har tagit del 

av sina resultat och man strävar generell efter att få en högre 

svarsfrekvens. Upplevelse av ensamhet och att komma i kontakt med 

personal är två områden som man skulle arbetat med under 2020 men som 

sektionen kommer att arbeta vidare med under 2021. 97% av 

hemtjänsttagarna upplever ett gott bemötande av personalen och 89% 

upplever en sammantagen nöjdhet av hemtjänsten vilket dessvärre är en 

sänkning från föregående år som påvisade ett resultat på 91%.  

3.2.4 Sektionen för vård- och omsorgsboenden 

Arbetet med öppna jämförelser har påverkats av covid-19. Socialstyrelsens 

resultat visar ett sämre resultat än förra året. Målsättningen har varit att 



  9 (22) 

 

man tar upp resultaten på APT eller samverkansdagar och jobbar med 

frågorna där, men också att presentera resultatet på brukarråd och 

anhörigträffar utifrån perspektivet ”brukare – anhörig”. Målet är att få 

bättre svarsfrekvens och på så sätt också bättre underlag att arbeta vidare 

med. Skogslyckan var ett av de boenden som påvisade ett sämre resultat 

för 2019 men som under året förbättrat många delar som t.ex. möjligheten 

att komma utomhus, att det blivit lättare att komma i kontakt med personal 

och ett bra bemötande av personalen.  

3.2.5 Sektionen för förebyggande och trygghet 

På Rosenhäll har man involverat brukarna på boendet i förändringar av 

inomhusmiljön som t.ex. inköp av växter och gardiner. Man har 

uppmuntrat till delaktighet vid måltider och aktiviteter som har varit 

särskilt viktigt under pandemin. Man har mer nöjda brukare i matsalen nu 

än tidigare till följd av arbetet med måltidsupplevelsen. Brukarråd och 

måltidsgrupp skulle starta upp under året tillsammans med måltidsservice 

men har fått skjutas upp. Resultatet har förbättrats gällande bemötande och 

att insatsen utförs utifrån brukarens önskemål.  

Verksamhetsutvecklare inom avdelningen arbetade under våren 2020 med 

en specifik avdelning på Rosenhäll utifrån de lägre resultat som påvisades 

i öppna jämförelser. Man träffades på APT och hade i samband med det 

extra reflektionstid för personal i hur deras bemötande, initiativtagande 

och motivation i arbetat påverkar brukarna och deras livskvalitet.  

 

3.3 Avvikelsehantering, lex Sarah  

Totalt har 71 rapporter om lex Sarah lämnats in under 2020. Detta kan 

jämföras med 82 rapporter föregående år.   

Av årets rapporter har 17 avslutats helt och 15 har anmälts till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), av dessa berörde åtta stycken 

skyddsstoppet inom äldreomsorgen och två berörde ett boende inom 

socialpsykiatrin där allvarliga missförhållande uppdagades där också stora 

arbetsrättsliga åtgärder följde. I de utredningar som har avslutats helt har 

sektionschef bedömt att det inte förelegat ett missförhållande eller en risk 

för sådant. IVO har i samtliga anmälningar avslutat ärendet med 

hänvisning till att socialnämnden har fullgjort sitt uppdrag och har vidtagit 

nödvändiga åtgärder. Åtgärderna har hanterats av verksamheterna själva. 

Av de 33 utredningar som beslutades att följas upp under året har 31 följts 

upp av utredare. 29 av dessa uppföljningar avslutades helt då 

verksamheterna hade genomfört de åtgärder som de sa att de skulle. De två 

som återstår för uppföljning har försenats då svar från IVO dröjt. (Vid 

tiden för sammanställning av kvalitetsberättelsen är en utredning ej klar för 

året)  

Vissa områden återkommer i alla sektioner såsom brister i bemötande, 

stöld, våld mellan brukare, och bristande omsorg där just bemötande och 
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omsorg av brukare är det som mest rapporterats om. I år kan man 

dessvärre se en ökning av rapporter angående våld, både mellan brukare 

och från personal gentemot brukare. Allt våld i våra verksamheter är helt 

oacceptabla vilket också har synts genom att arbetsrättsliga åtgärder 

vidtagits i flera fall parallellt med utredningar om lex Sarah.  

Att en minskning av rapporter skett ska också ses mot bakgrund av att 

endast 17 av dessa avslutats helt. Jämfört med föregående år var den 

siffran 39 av 82. Tolkningen görs att verksamheterna ringar in vad ett 

missförhållande faktiskt är för något och inte rapporterar ”för säkerhets 

skull”. Rapporteringen blir mer rättvis av hur det ser ut i verksamheten 

även om verksamhetsuppföljare anser att vissa sektioner är 

underrepresenterade i statistiken.  

3.3.1 Sektionen för barn och unga 

Fem rapporter har lämnats in varav tre har anmälts till IVO. Sammantaget 

har rapporterna handlat om brister i handläggning pga mänsklig faktor, 

okunskap, bristande rutiner och bristande samverkan inom sektionen. 

Samtliga rapporter har genererat i uppdaterade rutiner som implementerats 

i verksamheten, besluten från IVO ha påvisat att nämndes åtgärder varit 

tillräckliga.  

Sektionen arbetar målinriktat för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet 

genom att t.ex. använda avvikelsehanteringen som ett led i 

förbättringsarbetet genom att se dessa som ett led i medvetande- och 

lärandeprocessen.  

3.3.2 Sektionen för vuxen och funktionshinder 

Tre rapporter totalt under året. Inga gemensamma teman för rapporterna 

har synts, åtgärder vidtagits som handlar om rutinöversyn, gemensamma 

bilder av organisation och roller samt reflektion i berörda arbetsgrupper 

kring rapport och utredning som gemensamma teman. 

3.3.3 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

Inom sektionen har totalt åtta rapporter inkommit. De som hanterats inom 

området personlig assistans har haft som gemensamt tema att de alla berört 

bekymmer som ofta ses i samband med att man arbetar i ordinärt boende. 

Balansen mellan detta och en god arbetsmiljö innebär en utmaning och 

flertalet åtgärder har vidtagits utifrån detta. En av rapporterna anmäldes 

vidare till IVO som efter bedömning avslutade ärendet. Inom området 

missbruk och socialpsykiatri har sex rapporten kommit från ett specifikt 

boende varav två av dessa anmäldes vidare till IVO. IVO avslutade med 

hänvisning till att kommunen vidtagit de förväntade åtgärderna. 

Omfattande åtgärder har vidtagits och fler är planerade, en omorganisation 

pågår av verksamheten. I de åtgärder som vidtagits inom hela 

socialpsykiatrin har det visat sig att det funnits ett uppdämt behov att lyfta 

och diskutera det etiska avvägandet mellan frihet och begränsning, vilket 

man nu arbetar vidare med.  
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3.3.4 Sektionen för hemtjänst  

Det har endast lämnats in två rapporter med helt olika händelser, inga 

mönster för sektionen syns i dessa. Däremot ställer man sig frågande till 

att inte fler rapporter lämnats in och undrar om det beror på okunskap, 

pandemin eller om det helt enkelt inte skett fler missförhållanden.  

3.3.5 Sektionen för vård- och omsorgsboenden 

19 rapporter ha lämnats in under året, dessa har berört t.ex. bristande 

omsorg och bemötande, trygghetslarm ur funktion och stölder. Översyn av 

rutiner har skett i aktuella verksamheter och man kommer att lyfta vikten 

av gå igenom lex Sarah rutinen minst en gång per år i samtliga 

verksamheter. 

3.3.6 Sektionen för stöd och service  

Nio rapporter under året som handlat om brister i bemötande, omvårdnad, 

dokumentation samt våld. Rutiner har arbetats upp och gjorts kända i 

verksamheten och man har arbetat med dialog och information gällande 

bemötande och dokumentation. Tre enheter har fått utbildning i 

lågaffektivt bemötande. Av de nio inlämnade rapporterna avslutades fyra 

stycken utifrån att det inte förelåg någon missförhållande eller risk för 

sådant. En utredning påvisade ett allvarligt missförhållande och anmäldes 

till IVO där ärendet avslutades.  

3.3.7 Sektionen för förebyggande och trygghet 

12 rapporter har inkommit i sektionen. Dessa gällde stöld och bemötande. 

Åtta av dem handlade om skyddsstoppet som skedde på en avdelning på 

Rosenhäll. Dessa anmäldes till IVO och avslutades då åtgärderna ansågs 

tillräckliga. En handlingsplan kring skyddstopp har tagits fram och man 

har jobbat både med bemötandefrågor och hantering av privata medel på 

reflektionsmöten. 

 

3.4 Externa granskningar och tillsyner  

3.4.1 Sektionen för barn och unga 

Länsstyrelsen gjorde en tillsyn över socialnämndens arbete enligt 

alkohollagen och Lag om tobak och liknande produkter. Länsstyrelsen var 

nöjd med hur de granskade ärendena handlagts. Samverkan med andra var 

en punkt som Länsstyrelsen särskilt lyfte som en framgångsfaktor och 

överlag fick socialnämnden ett positivt omdöme.  

Granskning har genomförts av IVO på Atenagården utifrån de brister som 

uppmärksammades vid tillsyn 2019. Granskningen innefattade både 

dokumentation och intervjuer. IVO bedömde att verksamheten gjort stora 

förändringar och de barn och unga som är placerade på Athenagården 

känner sig trygga och säkra.  
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En digital granskning gjordes av Edingens stödboende av IVO. Ingen av 

de inskrivna svarade på den skriftliga enkäten men intervjuer hölls. Även 

här bedömde IVO att de inskrivna får det stöd de är i behov av, att de 

känner sig trygga och blir väl bemötta.  

3.4.2 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

Fyren har mottagit svar från JO gällande en anmälan dit. Anmälan gällde 

om tillsynsbesök i brukarens hem är hanterad på ett korrekt vis och om det 

är rätt att villkora boendet med att tillsyn och genomgång av bostaden kan 

krävas för att den enskilde ska få bo kvar. Sektionen har påbörjat arbetet 

och till viss del tagit fram nya arbetssätt som t.ex. att det inte är tvingande 

för enskild att ta emot personal utan kontakten kan ske på annat sätt.  

3.4.3 Sektionen för hemtjänst  

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion inom hemtjänsten i december 2019 

där det påtalades att det behövde klargöras att kränkande särbehandling 

inte accepteras inom verksamheten. Man tog därför upp det på samtliga 

APT inom verksamheten och beslutade också att temat skulle finns med i 

årshjulet så att det ingår i en av de återkommande punkterna som ska tas 

upp under året. AV påpekade också att arbetsledningen skulle följa 

arbetsbelastning och den sociala arbetsmiljön efter omorganiseringen i maj 

2019. Detta gjordes genom en enkätundersökning som påvisade att den 

upplevde känslan från medarbetarna är bra. AV avslutade ärendet i 

februari 2020.  

3.4.4 Sektionen för vård- och omsorgsboenden 

Sektionen har haft tillsyn från arbetsmiljöverket under året som menade att 

rutinen för riskbedömning i enskilt hem inte varit helt känd och därför inte 

använts i alla verksamheter. Detta åtgärdades omgående då rutinen gicks 

igenom för samtliga enhetschefer inom sektionen på ledningsgrupp varpå 

de fick i uppdrag att se till att den efterlevs i verksamheten.  

IVO gjorde oplanerad tillsyn på två vård- och omsorgsboenden i oktober 

2019 och detta har haft en fortsatt påverkan på verksamheterna genom att 

man successivt utökat nattbemanningen. Under våren/sommaren 2020 

avslutade IVO bägge ärendena. 

3.4.5 Sektionen för förebyggande och trygghet 

Skyddstopp infördes på en avdelning på Rosenhäll då skyddsombud ansåg 

att det förelåg brist på skyddsutrustning. Ledningens närvaro under 

skyddsstoppet upplevdes tryggt. Enhetschef och skyddsombud jobbade 

med att upprätta handlingsplaner utifrån varje enskild brukare och bekräfta 

personalen i deras oro och rädsla. Arbetsmiljöverket avskrev ärendet efter 

vidtagna åtgärder.  
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3.5 Uppföljning av verksamheternas hantering av Covid-19   

2020 kommer vi alla att minnas som året då covid-19 kom och ställde livet 

upp och ner, inte minst inom socialtjänsten. Restriktioner och förbud, 

distansarbete och krisledning är ord som vi numer alla vet innebörden av. 

Utifrån kvalitetsperspektivet har det varit intressant att ställa frågor kring 

hanteringen av covid-19 och inte fokusera på sjukvårdsperspektivet såsom 

skyddsutrustning eller statistik kring antal vårdade på Näl. Frågeställningen 

som verksamheten ombads besvara berörde hur man hanterat 

besöksförbudet, om antalet ansökningar minskade eller förändrades under 

året samt hur verksamhetens upplevelse var av krisledningen och dess 

funktion.  

3.5.1 Sektionen för barn och unga 

Inga besöksförbud har varit aktuella inom sektionen, man har däremot haft 

all öppen gruppverksamhet stängd och istället haft verksamhet digitalt. 

Riktade grupper har genomförts med reducering av deltagare.  

I april skedde en minskning av anmälningar men redan under maj var 

nivån densamma igen. Man har minskat på fysiska möten och använt 

teams och telefon i större utsträckning. Man har dock använt fysiska möten 

då det behövts i syfte att bedöma barns behov av skydd och stöd. 

Handläggningstiderna har inte påverkats av pandemin.  

Det har skett en minskning av våldsutsatta kvinnor, det skyddade boendet 

har varit tomt under flera månader, men man kan nu se en ökning av dessa 

ärenden.  

Upplevelsen är att krisledningen fungerat väl för att få en löpande och 

sammanhållen information inom kommunen och socialtjänsten, det har 

varit positivt med tillgängliga protokoll efter mötena.  

3.5.2 Sektionen för vuxen och funktionshinder 

Under våren sågs en minskad begäran av hemtjänst och det var ett antal 

personer som sade upp sin hemtjänst. Hembesök har skett av 

biståndshandläggare efter riskbedömning och skyddsutrustning har då 

använts. Till största del har handläggningen skett genom telefonsamtal. 

Inom socialpsykiatrin har det inte skett någon minskning av antalet 

ansökningar utan ansökningar om boendestöd har ökat. Inom LSS har det 

skett en fördröjning av handläggandet utifrån att det varit svårt att ses 

fysiskt, det har dock inte skett någon minskning av antalet ansökningar. 

Upplevelsen inom sektionen är att krisledningsmötena varit bra och att det 

bidragit till god och aktuell information som varit enkel att nå i systemet. 

Genom krisledningsmötena har också myndighetsverksamheterna fått 

tillgång till skyddsutrustning och covid-tester.  

3.5.3 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

Man upplever att krisledningen har varit ett stöd för att få en 

sammanhållen bild av läget i organisationen och ett gemensamt 
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informationsflöde då arbetssätt och riktlinjer vissa perioder ändrades flera 

gånger i veckan. Mycket av informationen krävde att man aktivt fick 

eftersöka den vilket gjorde att sektionschef blev en sorts informationskanal 

ut till verksamheten. I stort anser sektionen att krisledningen varit en 

förutsättning för att ta sig igenom detta exceptionella år.   

3.5.4 Sektionen för hemtjänst  

Besöksförbudet gällde för Norgårdens servicehus inom sektionen och där 

anordnades en säker mötesplats utomhus. Varje lägenhet har dessutom 

egen balkong eller uteplats vilket har varit bra då anhöriga kunnat stå på 

utsidan för att kunna prata med sina nära. Inga avsteg behövde göras under 

tiden besöksförbudet gällde.  

På Norgården har det inte varit någon direkt minskning av ärenden men då 

lediga lägenheter erbjudits har verksamheten upplevt att brukare tackat nej 

pga covid-19. Inom hemtjänsten har det kommit in färre nya brukare än 

vanligt, och flera brukare har avsagt sig insatser helt eller delvis under året. 

Man har sett över planeringen för att undvika bomplanering och ersatt t.ex. 

tillsynsbesök med telefonservice istället.  

Hemtjänsten har upplevt att utredningarna från biståndsavdelningen inte 

alltid motsvarat brukarens behov, en följd av att hembesök inte utförts av 

biståndshandläggare i samma utsträckning som innan pandemins start. 

Covid-19 team startades först för ett mindre område inom hemtjänsten 

men senare också för att möta hela hemtjänstens brukare vilket bidragit till 

mindre sjukfrånvaro och minskad oro hos övrig personal.  

Vad gäller krisledningen tycker sektionen att det varit bra med grupper i 

Teams där aktuell information funnits tillgänglig.  En önskan är att samla 

informationen på ett annat sätt eftersom det bitvis upplevts rörigt. 

Sektionen tycker att det var mer oroligt under våren än under hösten 

eftersom det under våren kom många snabba besked på fredag eftermiddag 

som sedan skulle ut till alla arbetsgrupper. Därutöver finns problematiken 

med att alla vårdcentraler arbetar på olika sätt vilket försvårar samarbetet 

med dem.  

3.5.5 Sektionen för vård- och omsorgsboenden 

Överlag har besöksförbudet respekterats men det har funnit fall där mer 

dialog har krävts. Enhetschefer har arbetat med att skapa en god relation 

och trygghet för anhöriga, verksamheterna har arbetat mycket med att 

hålla brukare och anhöriga informerade under tiden besöksförbudet varade 

och man var också snabb med information vid t.ex. konstaterade fall av 

covid-19. Det har förekommit avsteg från besöksförbudet. Detta har skett 

vid inflyttning och om brukare befunnit sig i ett palliativt skede. Avsteg 

har också skett om brukarens allmäntillstånd varit mycket nedsatt, även 

om inte läkare bedömt tillståndet som palliativt. 

Inom sektionen har man arrangerat aktiviteter både inomhus och utomhus i 

mindre grupper så att avstånden har kunnat hållas. Promenader har t.ex. 
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erbjudits i större utsträckning. Möjligheterna att använda tekniken har 

uppskattats av många, men inte av alla. 

Sektionen upplever att krisledningen varit snabb med att anta tydliga 

rutiner och haft en snabb hantering vid nya nationella riktlinjer som nått 

hela vägen ut. Man upplever att de varit bra med protokoll i Teams, men 

att det varit ånga olika filer i Teams som ibland gjort det svårt att hitta rätt. 

Under hösten har man upplevt en avsaknad av stöd när det gällt att 

producera rutiner ut till verksamhet.   

3.5.6 Sektionen för stöd och service  

LSS-boendena har inte omfattats av det nationella besöksförbudet men 

man har vädjat till anhöriga att inte göra fler än nödvändiga besök utifrån 

restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. Man har erbjudit besökare 

visir och munskydd vid varje besök vilket inte har ifrågasatts. Överlag har 

antalet besök minskat betydligt under perioden.  

Överlag tycker sektionen att krisledningen fungerat bra, anteckningar har 

snabbt kommit ut i Teams och kunnat delges alla. Den fortlöpande 

informationen har varit värdefull. Efter varje krisledning har sektionschef 

haft möte tillsammans med enhetscheferna för att gemensamt gå igenom 

förändringar och nyheter. Sektionen upplever att informationen på 

inblicken kring viktig information inom HSL varit svår att tyda, gammal 

information har legat kvar och det har då blivit otydligt vad som gäller.  

3.5.7 Sektionen för förebyggande och trygghet 

Besöksförbudet och besöksbegränsningarna har efterlevts väl även om det 

funnits några anhöriga som ifrågasatt förbudet. För att möjliggöra 

kontakten med anhöriga har personalen hjälpt till med telefonsamtal, 

skypesamtal och via roboten Roberto. Roberto är en läsplatta, fastsatt på 

en robot som kan röra sig omkring i brukarens lägenhet. Det gör 

upplevelsen av samtalet mer levande, fast det sker i digital form. På 

Rosenhäll erbjöds säkra besök utomhus, till en början kunde man som 

anhörig boka in 15 minuter men efter önskemål om längre stunder 

utökades detta till 45 minuter/gång.  

Under april – september var det lägre beläggning på korttidsboendet och 

man antar att det är en följd av covid-19.  

Man upplever som enhetschef en bra stöttning från både kollegor och 

sektionschef genom hela processen. Återkoppling har skett till 

verksamheten efter krisledningsmöten och verksamheterna har skickat 

morgonrapporter till sektionschef där man också kunnat ställa frågor 

vidare till krisledningen.  

Anhörigcentralen har ställt om sin verksamhet till mer digital verksamhet 

och man erbjuder t.ex. walk and talk. Den biståndsbedömda 

dagverksamheten fick en del brukare som pausade sin medverkan utifrån 

att resorna till och från verksamheten inte kändes säkra vilket nu åtgärdats 

av Västtrafik. Det har varit tufft för dem som vårdar sin make/maka 
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hemma och som inte vågat använda sig av dagverksamheten av rädsla för 

covid-19 och därmed inte fått någon avlastning.  

 

3.6 Övrigt kvalitetsarbete  

Förvaltningen har genomfört olika typer av uppföljningar under året 

parallellt med att avdelningarna själva identifierat områden att kvalitetssäkra 

och arbeta med. Nedan kommer ett urval av dessa att presenteras.  

Under året har en kartläggning och uppföljning av genomförandeplaner 

genomförts av förvaltningen, både inom den egna regin och för LOV-

utförarna. Resultatet visar att inom bådas verksamheter sakar 14% en digital 

genomförandeplan och samtliga utförare behöver bli bättre på uppföljning, 

att planerna upprätts i tid och ha en högre grad av delaktighet. LOV-

utförarna påvisar ett klart bättre resultat än den egna regin gällande just 

delaktighet, 87% jämfört med kommunens 63%. Uppföljningen hade sin 

grund i SOSFS 2014:5 och de krav som ställs där på en genomförandeplan, 

både den egna regin och LOV-utförarna har en bit kvar till att nå upp till 

vad som anges där, men överlag fann uppföljningen att det var ett godkänt 

resultat.  

Utredare har under hösten 2020 följt upp dokumentationen på specifikt 

intraprenadens fyra gruppbostäder inom LSS. Grunden i uppföljningen var 

densamma som för ovanstående kartläggning med vissa tillägg. Resultatet 

visade att det finns övrigt att önska, genomförandeplaner saknades, det tog 

lång tid att upprätta dem, att följa upp dem och den sociala 

dokumentationen behöver överlag förbättras.  

En översyn av fritidsaktiviteter och utomhusvistelse för personer som bor på 

LSS-boenden har genomförts och det påvisas stora skillnader i antal 

aktiviteter utanför hemmet beroende på vilket boende på man bor i. Mindre 

omfattande aktiviteter och enskilda aktiviteter i hemmet är man bättre på att 

genomföra på alla bostäder med särskild service. Uppföljningen har inte 

fullt ut gått att genomföra då covid-19 stoppade förutsättningarna för en mer 

omfattande uppföljning.  

Uppföljning av boendestöd enligt SoL har genomförts av förvaltningen i 

stort och utifrån de förbättringsområden som arbetsgruppen kom fram till 

kommer individ- och familjeomsorgen tillsammans med social omsorg 

arbeta vidare med dessa under 2021. Förbättringsområdena berör samverkan 

mellan HSL-organisationen och social omsorg samt frågeställningar kring 

myndighetssidan gällande avslut av ärenden och samverkan med utförare.  

Avseende internkontroll och internkvalitet har återkommande 

förbättringsområden av både arbetssättet som checklistor utformning lyfts 

fram inom individ- och familjeomsorgen. Dessa har testats under året och 

fallit väl ut, speciellt arbetssättet som innebär att verksamheten själva 

granskar underlaget vilket sedan följs upp av processtödjare inom 

avdelningen.  
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Under 2020 har processtödjare fortsatt granskning av ärenden till AU/SN. 

De brister som uppmärksammas har återförts till verksamheterna för vidare 

hantering. Utredningsmallar och klartexter lades in under 2019 utifrån det 

årets granskningar och under 2020 följdes detta upp, och man kunde då se 

en följsamhet till mallarna. Granskningen kommer att fortsätta även under 

2021.  

Kartläggning har genomförts över befintliga rutiner och processer inom 

biståndsenhet SoL och biståndsenhet LSS. Till övervägande del att 

verksamheten rutiner för de viktigaste processerna men 

förbättringsmöjligheter finns gällande uppdatering av dessa vid förändrade 

behov.  

Under 2021 kommer en obligatorisk utbildningsinsats att genomföras inom 

avdelningen för social omsorg, ”Utbildningsinsats 2021”. Utbildningen 

kommer att ske helt digitalt via systemet Infocaption och ha två spår; 

”Värdegrund i vardagsarbetet” och ”Avvikelsehantering, lex Sarah och 

tystnadsplikt”. Efter genomförd kurs kommer samtliga deltagare att tilldelas 

diplom som ett bevis på sin medverkan. Utbildningen arrangeras av 

avdelningen själva. Utbildningen är obligatorisk för all personal och efter 

avslutad kurs kommer enhetschef att få stöd i efterarbetet genom 

diskussionsfrågor att använda vid reflektion eller APT.  

Under 2021 kommer även nya reflektionshandledare att utbildas, främst 

inom stöd och service, socialpsykiatri och personlig assistans. Utbildare 

ären extern konsult, Magnus Adell, psykolog.  

3.6.1 Sektionen för barn och unga 

Internkvalitetskontroll har gjorts av förhandsbedömningar avseende barn 

och unga utifrån brister som identifierats vid tillsyn av IVO. Generellt höll 

utredningarna en hög kvalitet, det var två av 20 förhandsbedömningar som 

inte helt kunde godkännas.  

Det har också genomförts internkvalitetsgranskningar avseende 

utförardokumentationen där det framkom flera förbättringsområden. T.ex. 

såg man en röd tråd mellan otydligt uppdrag och en generellt hållen 

genomförandeplan. Syftet med uppdraget behöver tydliggöras tillsammans 

med en rad andra förtydliganden så som vem som är ansvarig för vad och 

när uppföljning ska ske.  

Inom sektionen ser man att flera faktorer är nödvändiga för att möta att 

varje barn får rätt insats i rätt tid, bland annat behövs en förbättrad 

samverkan samt att utveckla den systematiska uppföljningen. Många 

positiva förändringar har skett gällande samverkan under året och man har 

sett att ledningen har en nyckelfunktion för att samsyn ska råda.  

3.6.2 Sektionen för vuxen och funktionshinder 

Vid internkvalitetsgranskning av utredningar LSS, hemtjänst SoL, 

korttidsboende SoL samt utredningar av vård-och omsorgsboende 

avseende personer under 80 år framkom att man bör se över användandet 
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av fackspråk och sjukvårdstermer i utredningarna så att språket blir mer 

lättförståeligt för brukarna.  

Det har också gjorts en interngranskning av förhandsbedömningar 

avseende missbruksärenden. Sammantaget görs bedömningen att de håller 

en god kvalitet men att förbättringsområden även finns här, som t.ex. att 

det behöver blir tydligare vem som är beslutsfattare. Sju stycken 

förhandsbedömningar hade dock sådana brister att de inte kunde 

godkännas.  

Man har därutöver också genomfört uppföljning av dataåtkomsten och 

man fann ingen otillåten dataåtkomst i de granskade ärendena.  

3.6.3 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

Efter genomförda egenkontroller framkommer det tydligt att den sociala 

dokumentationen kommer att vara ett fortsatt prioriterat område och 

sektionen ser vinsten med att ha löpande centrala utbildningar i ämnet. I 

samband med det stora arbetsrättsliga arbetet inom sektionen framkommer 

det att medarbetarna inte varit medvetna om den funktion som 

dokumentationen har att fylla utifrån rättssäkerheten.  

3.6.4 Sektionen för hemtjänst  

En ökad kvalitet i verksamheten har skett genom rutingenomgångar som 

varit en direkt följd av pandemin. Fler utbildningar sker digitalt vilket 

skapar nya möjligheter för deltagande och ett mer effektivt deltagande.  

Digitaliseringen inom hemtjänsten, såsom medicingivare och fjärrtillsyn 

har varit positiva inslag. Verksamhetssystemet Lifecare utförare har 

bidragit till att genomförandeplaner uppdaterats och kvalitetssäkrats. På 

Norgården anställdes en person på 50% under maj – september för att sätta 

guldkant på tillvaron för de boende som att t.ex. baka en kaka, enskilda 

samtal m.m. Brukarråd är påbörjat på Norgården och kommer att fortsätta 

implementeras.  

3.6.5 Sektionen för vård- och omsorgsboenden 

TUFF (Tillsammans Utvecklar vi För Framtiden) är ett projekt som pågår 

på Norrtull som syftar till att utveckla flera olika delar av verksamheten. 

Frågeställningar så som vilket mål och vision det finns i verksamheten, hur 

man kan integrera det systematiska utvecklingsarbetet i verksamheten och 

hur man kan ta tillvara på medarbetare kompetens är ett urval av 

frågeställningar man arbetar med. Till följd av covid-19 har arbetet pausats 

ett par gånger, men verksamhet och ledning är motiverade till att påbörja 

arbetet igen.  

Det har varit ett annorlunda år där arbetet främst fokuserat på att rutiner 

och riktlinjer ska implementeras i verksamheten. Man upplever att det 

varit positivt med en digital utbildning för vikarier vilket också en del 

ordinarie personal hoppat på för att säkerställa grundläggande kompetens. 
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Man ser positivt på de digitala förändringar som t.ex. paddor i varje 

verksamhet.  

3.6.6 Sektionen för stöd och service  

Sektionen har genomfört egenkontroll vad gäller loggning i Lifecare, både 

vad gäller dokumentation och genomförandeplaner men också för 

enhetschefer vad gäller deras inloggningar i Lifecare.  

3.6.7 Sektionen för förebyggande och trygghet 

Två personer har anmälts till äldreomsorgslyftet och under året har man 

förbättrat kunskapen kring de basala hygienrutinerna. Man har stärkt upp 

med fler webutbildningar i ämnet.  

Reflektion har genomförts var fjärde vecka, efter APT, då man kunnat 

diskutera händelser och situationer för att skapa nytt ljus och andra 

perspektiv på arbetsmoment. Man arbetar inom sektionen mer aktivt med 

avvikelser än tidigare och lyfter dessa på APT utifrån ett 

kvalitetssäkringsperspektiv.  

Enhetschef inom HSL, biståndsavdelningen och korttidsverksamheten har 

möten fyra gånger per år tillsammans för att skapa en bättre samverkan.  

4 Sammanfattning och bedömning  
Covid-19 har stoppat en del av årets kvalitetsarbete, men inte allt. En del 

arbete behövs för att komma igång ordentligt igen och upplevelsen är att 

socialtjänstens samtliga sektioner är motiverade till detta.  

Även i år är den sociala dokumentationen ett område som man arbetat med 

och som man behöver arbeta mer med utifrån de uppföljningar och 

granskningar som gjorts. Området kommer troligen att ligga kvar som 

förbättringsområde under en längre tid framöver, men arbetet går sakta 

framåt.  

I år minskade rapporteringen av lex Sarah med totalt elva rapporter. 

Samtidigt anmäldes fler till IVO då bedömningen gjordes att det förelåg en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande eller att det förelåg ett allvarligt 

missförhållande. Verksamhetsuppföljare gör bedömningen att man ringar in 

vad ett missförhållande är mer och mer, vilket också tar bort en hel del 

felrapporteringar. Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering är fortsatt ett 

prioriterat område, att se systematiken och de gemensamma 

frågeställningarna är ett utvecklingsområde för samtliga verksamheter.  

IFO har tydligt lyft samverkan som en del i sitt kvalitetsarbete under året och 

som man kommer att fortsätta att arbeta med framöver. Social Omsorg har en 

stor organisation med många olika typer av verksamheter, i år har stort fokus 

legat på covid-19 och man har i de olika sektionerna försökt hantera 

pandemin i kombination med eget kvalitetsarbete. Det finns ingen tydlig röd 

tråd genom sektionerna i kvalitetsarbetet, utöver den sociala 

dokumentationen, för att gemensamt kunna sammanfatta avdelningens 

kvalitetsarbete.  
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Inom samtliga verksamhetsområden har det framkommit att man arbetar med 

att skapa en ökad samverkan, oavsett om det skett inom organisationen eller 

med externa parter. Inom stöd och service har man skapat ett eget team som 

har kompetens nog att sprida kunskap om lågaffektivt bemötande i övriga 

organisationen som kommer att bidra till en samsyn över gränserna för tex. 

daglig verksamhet och boende. Inom individ- och familjeomsorgen har en 

ökad samverkan skett på Athenagården där bland annat roller tydliggjorts 

vilket skapat en god dialog vilket i sin tur inneburit en förbättrad kvalitet för 

de enskilda och ett ökat barnperspektiv.  

Biståndsavdelningen arbetar tillsammans med avdelningen för social omsorg 

med att starta ett boendestöd LSS för stöd i ordinärt boende och arbetar med 

en strukturerad boendekedja så den enskilde brukaren kan mötas upp vid 

nyansökning om boende på ett annat sätt än vad som görs idag.   

Vad gäller verksamheternas arbete med covid-19 har det varit ett mycket 

utmanande år. Det har ställts helt nya krav på både samordning och det 

praktiska arbetet med brukarna utifrån snabbt skiftande behov och riktlinjer. 

Verksamheterna har svarat upp på de krav som ställts och varit snabba med 

omställningar, de har arbetat hårt med personalbortfall i perioder och de har 

mött oroliga brukare och anhöriga i svåra stunder. Krisledningen har fått ett 

gott betyg av samtliga sektioner, stödet har varit påtagligt även om förbättring 

kan ses gällande önskan om annan typ av struktur i Teams.  

Verksamhetsuppföljares bedömning är att ett godkänt kvalitetsarbete har 

genomförts under 2020, utifrån de förutsättningar som givits. Målsättningen 

är att komma igång med fler projekt, uppdateringar och/eller arbetssätt för att 

komma vidare. Covid-19 kan inte fortsätta att påverka socialtjänstens arbete 

även under 2021 i samma utsträckning som under 2020. Utveckling är ett 

måste inom alla organisationer och verksamheter, annars stagnerar vi och går 

miste om förbättringar som gagnar både brukare, medarbetare och 

organisation.   

 

5 Förbättringsförslag  
Utifrån ovanstående material framkommer förbättringsområden att arbeta 

vidare med för att utveckla och säkra den kvaliteten som eftersträvas inom 

socialtjänsten.                 

På förvaltningsnivå kommer arbetet att fortgå med att forma 

kvalitetsledningssystemet i en parallell process med att tydliggöra de 

kvalitetskrav och kvalitetsmål som förväntas av verksamhetsområdena.  

Utifrån årets rapportering av lex Sarah, tillsyner från IVO, underlag till  

kvalitetsberättelsen samt verksamhetsuppföljares uppföljningar har lett fram 

till följande områden att arbeta med under året 2021:  
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- Fortsatt arbete med genomförandeplaner och dokumentation. 

Området är återkommande, förbättringar krävs utifrån 

delaktighetsperspektivet, rättssäkerhet och trygghet för den enskilde. 

Frågan om en central utbildningsinsats och organisering har lyfts av flera 

sektioner och socialtjänsten bör ta ställning till om detta ska genomföras 

eller ej för att skapa en tydlighet i förväntningarna av sektionernas egna 

arbete.  

 

- Samverkan.  

Inom alla sektioner och mellan sektioner syns ett behov av en ökad 

samverkan och en tydlighet i roller och ansvarsfördelning. Hur ska 

sektionerna arbeta med att utveckla detta vidare så att effekter syns för 

både brukare och medarbetare?  

 

- Systematisera avvikelser och hitta mönster.  

Att se mönster i de avvikelser som kommer in, oavsett om de berör SoL 

eller HSL är av vikt för att samma typ av avvikelser inte ska återkomma 

månad efter månad. Hur ska verksamheterna hantera avvikelsehanteringen 

så att systematiken blir en metod i det förebyggande arbetet?  

 

Utöver de generella förbättringsområdena sammanfattas också ett urval av 

verksamhetsområdenas specifika förbättringsområden och utmaningar 

inför 2021 utifrån inlämnat underlag. 

5.1.1 Sektionen för barn och unga 

Sektionen behöver hitta sätt att hantera den ökade ärendemängden och att 

fortsätta utveckla metoder för att ge stöd och hjälp till barn och unga i ett 

tidigt skede. Man arbetar vidare med att hitta ett förändrat arbetssätt för att 

minska behovet av placeringar vad gäller både HVB och familjehem. 

Familjehemsgruppen kommer under 2021 att arbeta utifrån 

Västernorrlandsmodellen som är en brukarundersökning gällande 

familjehemsplacerade barns delaktighet. Därutöver ska sektionen arbeta 

med att utveckla samverkan inom sektionen och skapa en gemensam 

kunskapsbas.   

Arbete fortsätter med att följa upp och utvärdera arbetet som görs inom 

sektionen, dock behövs det implementeras metoder för att systematisera 

och följa upp de svar som kommer in. 

5.1.2 Sektionen för vuxen och funktionshinder 

Samverkansrutiner för intern och extern samverkan ska tas fram. Man ska 

också fortsätta arbeta med framtidens boende SoL/LSS – en boendekedja 

inom LSS och ett boendestöd för personer inom LSS. Utöver det kommer 

sektionen arbeta med förändringsarbete och utveckling av insatser i egen 

regi på hemmaplan o samverkan med utförarverksamheter inom området 

missbruk och beroende.  
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5.1.3 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

Sektionen kommer att fortsätta arbeta med den sociala dokumentationen, 

främst genomförandeplanerna och arbetet med att utveckla dessa kommer 

att prioriteras. Under 2021 kommer sektionen också att arbeta med att 

applicera metoder som har lagstöd utifrån det svar som inkom från JO 

gällande korrekt hantering av tillsyn.  

5.1.4 Sektionen för hemtjänst  

Inom hemtjänsten kommer man att arbeta vidare med förbättringsområdet 

från 2020 då covid-19 satte stopp för den planerings om fanns. Sektionen 

ska genomföra individuella samtal med samtliga brukare för att motivera 

till ökade aktiviteter och gemenskap med andra, men också för att 

identifiera vad ensamhet står för utifrån brukarens perspektiv.  

Man kommer också att ta ett omtag kring reflektionstillfällena och se till 

att frigöra tid så att all personal kan ha möjlighet att vara delaktig vid 

träffarna.  

5.1.5 Sektionen för vård- och omsorgsboenden  

Under 2021 kommer sektionen att arbeta vidare med projektet TUFF på 

Norrtull. Man har också som mål att öka svarsfrekvensen gällande 

brukarundersökningarna för att få ett bättre underlag att arbeta med inom 

sektionen.  

5.1.6 Sektionen för stöd och service  

Sektionen ser ett fortsatt behov av kompetensutveckling gällande 

dokumentation, kvalitetssäkring av genomförandeplaner, ÖRP, lågaffektivt 

bemötande samt missbruk och psykiatriska diagnoser för att stärka 

medarbetarnas kompetens och därigenom stärka kvaliteten i 

verksamheteten.  

5.1.7 Sektionen för förebyggande och trygghet 

Inom sektionen kommer man att fortsätta att arbeta med att skapa 

gemensamma möten inom sektionen för att stärka gemenskapen och 

samverkan. Sektionen kommer fortsätta arbeta med den sociala 

dokumentationen och fokus kommer att ligga på delaktighet i 

genomförandeplanen av brukare och anhöriga.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-02-08 Dnr SN 2021/00039 

  

 

Handläggare 

Sektionschef Annikki Norén 

Telefon 0522-69 58 12 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

 

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera avsnittet avseende ”Avgift 

och regler för färdtjänst” i Uddevalla författningssamling UaFS.  

 

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-08.  

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell 2021-02-08.  

Bilaga, förslag till ändring i Uddevalla författningssamling.  

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt behålla nuvarande färdtjänstområde,  

 

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 % 

av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka,  

 

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  
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att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 
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Avgift och regler för färdtjänst, ny beräkningsmodell för 
egenavgift för resor med färdtjänst  
Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en ny 

zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 november 2020.  

Beslutet innebär är att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund för 

egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny beräkningsmodell 

för egenavgift för färdtjänst och uppdatering av nuvarande ”Avgift och regler för färdtjänst” i 

Uddevalla författningssamling UaFS. 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021 
 

Kommunens färdtjänstområde föreslås vara oförändrat så att färdtjänstresor även fortsatt får ske 

inom/mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, 

Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 

 
De nya egenavgifterna för färdtjänstresa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd föreslås fastställas utifrån 

förslag Nr 2 innebärande kommunzoner där varje kommuns geografiska område blir en avgiftszon. 

Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. 

 

Egenavgiften för arbetsresor med färdtjänsttillstånd föreslås fastställas enligt förslag Nr 3 och bli 

motsvarande kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent för 

arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka. För den som reser 1 - 2 dagar per vecka föreslås egenavgiften, 

liksom i nuvarande system, bli 50 % av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka. 

 

Enligt förslag Nr 4 föreslås att medresenär erlägger samma egenavgift som den färdtjänstberättigade, 

oavsett medresenärens ålder.   

 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en ny 

zonindelning om 3 zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 november 2020.  

Zon A innefattar Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö.  

Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och 

Kungsbacka (som ingår ej i Västra Götaland). 

Zon C innefattar resterande 37 kommuner inom Västra Götaland, vilket inkluderar Uddevalla 

kommun.  

Sammanfattningsvis innebär det att de tidigare drygt 70 taxezonerna i kollektivtrafiken, som baserats 

på kommunernas geografiska område, har slagits ihop till 3 taxezoner. 

En konsekvens av kollektivtrafiknämndens beslut är att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris 

som använts som grund för egenavgift för färdtjänst upphör. Det gäller för resor som ingår i 

Uddevalla kommuns avtal med Västtrafik om anropsstyrd trafik och som i Uddevalla kommun 

omfattas av kommunens nuvarande ”Avgift och regler för färdtjänst”.  

Kollektivtrafiknämndens beslut om ny zonindelning innebär därför att det krävs ett nytt beslut om 

”Avgift och regler för färdtjänst” i Uddevalla kommun. 
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Hos Västtrafik är beräkningen av egenavgiften för färdtjänst helt fristående från avgiftssystemet för 

resenärerna i den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik kan därför, under en övergångsperiod , 

fortsätta tillämpa nuvarande taxa för färdtjänst. På sikt kommer varken det baspris som nuvarande 

egenavgift för färdtjänst baseras på att finnas kvar eller räknas upp av Västtrafik. 

Inom Västtrafik pågår en anpassning  av IT-system för färdtjänstresor som beräknas kunna vara i drift 

under mars 2021. Därefter kan Västtrafik införa ny avgiftsberäkning för färdtjänstresorna med de 

regler och i den takt som repektive kommunfullmäktige beslutar.  För att Västrafik ska kunna hantera 

avgiftsberäkningen krävs att kommunen baserar egenavgiften för färdtjänst antingen på geografiskt 

fastställda zoner eller på resans längd i kilometer. 
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Resor som ingår i avtalet med Västtrafik om anropsstyrd trafik och 
som omfattas av Uddevallas nuvarande avgift och regler för färdtjänst 
Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor där det för 

alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för färdtjänst för den 

enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt färdtjänstområde. De olika typerna av resor 

är: 

 Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

 Beställs av den enskilde från Västtrafiks beställningscentral som samordnar resan. 

Genomförs med taxi eller specialfordon. Egenavgiften beräknas av beställningscentralen 

för varje enkel resa, efter kommunens fastställda taxa, erläggs av den enskilde till 

Västtrafiks chaufför. Västtrafik fakturerar kommunen för transportkostnaden för resan 

med avdrag för erhållna egenavgifter. 

 Nuvarande färdtjänstområde innebär att resan får ske inom/mellan kommunerna 

Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, 

Vänersborg och Lysekil. 
 Arbetsresor med färdtjänsttillstånd 

 Beställs för den enskilde av socialtjänsten från Västtrafiks beställningscentral som 

samordnar resan. Genomförs med taxi eller specialfordon. Avgiften per månad, efter 

fastställd taxa, erläggs av den enskilde mot faktura från kommunen. Västtrafik 

fakturerar kommunen för transportkostnaden för resan.  

Arbetsresorna är indelade i tre kategorier:  

 Daglig verksamhet LSS, resor till/från, så kallade omsorgsresor. 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och daglig verksamhet.  

 Dagverksamhet för dementa, resor till/från, så kallade dagverksamhetsresor 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och dagverksamheten för dementa.  

 Arbetsresor, resor till/från arbete eller studier 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och arbetsplatsen/platsen för studier.  

Här nedanför resovisas alla under år 2019 genomförda resor med anropsstyrd trafik, inom 

socialtjänstens ansvarsområde. Under 2020 har resandet gått ner kraftigt på grund av 

coronapandemin, så 2019 års resor speglar mer ett ”normalt” resande.  Som framgår av diagrammet 

så varierar antalet resor mellan de olika tillståndsgrupperna. Totalt resande under år 2019 var 46 008 

resor och flest resor gjordes för omsorgsresor till och från daglig verksamhet med 26 176 resor som 

är 57% av alla resorna. 

 

Färdtjänst, resa på 
fritid med 

färdtjänsttillstånd ; 
12 700

Daglig verksamhet LSS, 
resor till/från, s.k. 

omsorgsresor ; 26 176

Dagverksamhet för 
dementa resor 

till/från ; 4 924

Resor till/från arbete eller 

utbildning ; 2 208

FÖRDELNING AV DE 46 008 RESORNA MED ANROPSSTYRD TRAFIK UNDER 2009 PÅ DE

OLIKA RESEKATEGORIERNA, INOM SOCIALTJÄNSTEN

28%

5%

11%

57 %
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Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, var 12 700 enkelresor under år 2019. Hur resande 

ser ut varierar mellan kommunerna. De kommuner i Västra Götaland som gränsar till en eller flera 

andra kommuner med till exempel ett större serviceutbud har en högre andel av färdtjänstresorna 

till andra kommuner än den egna. I Uddevalla kommun används färdtjänst till allra största delen för 

resor inom den egna kommunens gränser. Det gällde för 11 765 av de 12 700 resorna under år 2019 

(93%). 

Resmönster för färdtjänst på "fritid" med 
färdtjänsttillstånd under år 2019        

 
Enkelresa till/ från och inom kommunzonerna inom 
färdtjänstområdet 

 

Kommunzon Antal resor Procentuell 
andel av 
antal resor 

 

Uddevalla  11 765 93%  

Färgelanda 54 0%  

Orust 114 1%  

Lysekil  169 1%  

Vänersborg  83 1%  

Trollhättan  225 2%  

Munkedal  199 2%  

Stenungsund 66 1%  

Lilla Edet  21 0%  

Mellan andra 
kommuner  4 0% 

 

Totalt antal 12 700    

 

Nuvarande egenavgifter i Uddevalla och förslag till nya egenavgifter 
Egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, förslag Nr 1 och 
förslag Nr 2 
Som grund för färdtjänst gäller Lag om färdtjänst, SFS 1997:736. Enligt lagens 3 §, ansvarar varje 

kommun, såvitt gäller kommuninnevånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom 

kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och annan kommun. En kommun får 

för sina kommuninnevånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Enligt 10, 11 

§§ framkommer att för resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift och är det 

kommunen som är tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifter av kommunen. 

Egenavgiften i Uddevalla kommun, enligt kommunfullmäktiges beslut, har byggt på Västtrafik AB:s 

tidigare baspris för varje kommunzon med ett påslag på 15 procent. Egenavgiften för enkelresa med 

färdtjänst inom Uddevalla kommun, i enlighet med den modellen,  är för närvarande 60 kr. 

Fastställda egenavgifter inom/mellan de andra kommunerna i färdtjänstområdet är baspriset för 

varje kommunzon, även där med ett påslag med 15 procent.  

Egenavgiften i nuvarande system har beräknats på hur många kommuner/zoner resan sker genom. 

För resa inom Uddevalla kommun har alltså egenavgift för en zon gällt. För direkt resa från/till 

Uddevalla och någon av kommuner inom färdtjänstområdet, utom Trollhättan, har resans egenavgift 

beräknats för resa genom två kommunzoner.  För direkt resa från/till Uddevalla och Trollhättan har 
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resan egenavgiften beräknat för resa genom tre kommunzoner, eftersom en tredje kommun 

passeras på vägen.   

Om färdtjänstresa har skett genom fyra av färdtjänstområdets kommuner så har egenavgiften 

beräknats för fyra kommunzoner och så vidare. 

Nuvarande egenavgifter färdtjänst  
resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

Exempel på egenavgift för resa 
inom Uddevalla kommun, eller för 
resa mellan Uddevalla till/från 
kommun i nuvarande 
färdtjänstområde 

Nuv. zontaxa 

Kollektivtrafikens 
Baspris+15% 

Uddevalla 60 kr 

Färgelanda  102 kr 

Orust  102 kr 

Lysekil 102 kr 

Vänersborg  102 kr 

Trollhättan  144 kr 

Munkedal  102 kr 

Stenungsund  102 kr 

Lilla Edet  102 kr 

 

Förslag Nr 1 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

 
Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter samt representanter från 

Västtrafik, har utarbetat ett förslag till en ny gemensam beräkningsmodell för egenavgiften. Förslaget 

har utarbetats i enlighet med avtalet mellan kommunerna och Västtrafik som anger att parterna ska 

sträva mot harmonisering av regelverken. Förslaget innebär en ny beräkningsmodell där 

egenavgiften beräknas på hur lång resan är mätt i kilometer istället för vilka kommuner, zoner, som 

resan sker emellan. Avståndsbaserad egenavgift för färdtjänst föreslås med en startavgift på 50 kr de 

första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer.  

Systemet med avståndsbaserad avgift anses av gruppen vara mer rättvist och följa 

transportkostnaden mer exakt. Gruppen anser vidare att det är enkelt att förstå för den enskilde 

tillståndshavaren och ett hållbart sätt att räkna fram egenavgiften då modellen inte påverkas av 

framtida förändringar i den allmänna kollektivtrafiken.  

Förslaget innebär att en färdtjänstresa inom Uddevalla kommun skulle komma att variera från 50 kr 

till 131 kr jämfört med dagens egenavgift på 60 kr Beräkningen baseras på resandet år 2019 då 

resornas längd var mellan 1 km - 27 km.   

Resorna som avser färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd sker till 93% inom Uddevalla 

kommun som beskrivits ovan. Av de resor som sker inom kommunen är 71% upp tom 10 km i 

avstånd och 79% av resorna inom kommunen är upp tom 13 km. De 79% av resorna skulle få lägre 

egenavgift, på mellan 50 kr och 59 kr att jämföra med dagens avgift på 60 kr med arbetsgruppens 

förslag Nr 1. För de resterande 21% av resorna inom Uddevalla kommun, 2 451 enkelresor, skulle 

egenavgift bli högre, 62 kr-131 kr per resa istället för dagens 60 kr per resa, enligt förslag Nr 1.  

Antalet resor och resornas längs i km beräknade efter resandet under 2019. 
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I tabellen nedan beskrivs nuvarande egenavgifter för färdtjänstresor inom Uddevalla kommun och 

vad egenavgiften skulle bli för den enskilde enligt arbetsgruppens förslag Nr 1. 

 

För resor från och till kommuner inom färdtjänstområdet skulle egenavgiften komma att variera från 

50 kr till 224 kr beroende på resornas längd som var mellan 10 km – 68 km under år 2019. Nuvarande 

egenavgift varierar mellan 102 kr-144 kr för resa till/från kommun inom färdtjänstområdet.  

Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter färdtjänst för resa på 
"fritid" med färdtjänsttillstånd och avståndsbaserade egenavgifter 
enligt Förslag Nr 1 

Exempel på egenavgift för 
resa inom Uddevalla 
kommun, eller för resa mellan 
Uddevalla till/från kommun i 
färdtjänstområdet 

Nuvarande 
zontaxa 

Förslag Nr 1, 
avståndsbaserad 

egenavgift 

Baspris+15% 50 kr+3kr/ km 
(efter 2019 års 

resande) 

Uddevalla 60 kr 50 - 131 kr 

Färgelanda  102 kr 74 - 173 kr 

Orust  102 kr 107 - 173 kr 

Lysekil 102 kr 71 - 218 kr 

Vänersborg  102 kr 71 - 191 kr 

Trollhättan  144 kr 83 - 224 kr 

Munkedal  102 kr 50 - 188 kr 

Stenungsund  102 kr 65 - 179 kr 

Lilla Edet  102 kr 80 - 179 kr 

 

 

 

 

Jämförelse mellan nuvarande 
egenavgifter färdtjänst för resa 
på "fritid" med 
färdtjänsttillstånd och 
avståndsbaserade egenavgifter 
enligt Förslag Nr 1                                                 
För resor inom Uddevalla 
kommun        
Resans längd (efter 2019 års 
resande) 

Antal 
enkel-
resor 

Procentuell 
andel av 
antalet 
enkelresor 
inom 
kommunen 

Nuvarande 
zontaxa 
Baspris+15% 

Antal km 
över 10 
km - att 
beräkna 3 
kr /km på - 
utöver 
startavgiften 
på 50 kr för 
de första 10 
km av resan             
(efter 2019 
års resande) 

Förslag Nr 1 
avståndsbaserad 
egenavgift                  
50 kr+3kr/ km      
(efter 2019 års 
resande) 

Skillnad i 
egenavgift i kr 
mot nuvarande 
egenavgift/resa   
Minustecken 
betyder att 
resan får lägre 
egenavgift enligt 
Förslag Nr 1 än 
enligt nuvarande 
system 

Uddevalla bom Antal, ingen 
egenavgift 270 2% 0 kr 0 0 kr 0 kr 

Uddevalla under 10 km inom 
ett "planetområde" Antal 416 4% 60 kr 0 50 kr -10 kr 

Uddevalla 1 - 10 km Antal 7 635 65% 60 kr 0 50 kr -10 kr 

Antal resor 2019 11-13 km 993 8% 60 kr 1 - 3 53 - 59 kr -1 till -7 kr 

Andel resor 2019 14-27 km 2 451 21% 60 kr 4 - 17 62 - 131 kr +2 till +71 kr 

Summa 11 765 100%         



8 
 

Förslag Nr 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

Socialtjänsten har tagit fram ett förslag med utgångspunkt i nuvarande regler och egenavgifter. 

Förslaget innebär en anpassning då tidigare zonindelning och baspris inom kollektivtrafiken upphör. 

Kommunens färdtjänstområde föreslås vara oförändrat så att färdtjänstresor även fortsatt får ske 

inom/mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, 

Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 

Egenavgiftsmodellen föreslås fortsatt bygga på att varje kommuns geografiska område blir en 

avgiftszon. Uddevalla kommun måste med det nya systemet fastställa vad egenavgiften för varje zon 

ska vara och hur egenavgiften prisjusteras. Kommunen måste hädanefter sköta uppdatering av 

egenavgifterna vilket innefattar att meddela Västtrafik när de ska ändras så att korrekt 

egenavgiftsberäkning kan ske för beställda resor.  

Zonindelningen i Västtrafiks tidigare system har fungerat så att en resa inom en zon = genom en 

kommun har haft en egenavgift för zon 1, en resa genom två zoner = genom två kommuner har haft 

en egenavgift för zon 2, en resa genom tre zoner=genom tre kommuner har haft en egenavgift för 

zon 3 o.s.v. Uddevallas färdtjänstområde föreslås även fortsättningsvis omfatta nio kommuner så det 

nya avgiftssystemet måste för att bli jämförbart med tidigare system omfatta nio zoner. 

Avgiftssystemet kan då hantera en resa som genomförs genom färdtjänstområdets alla nio 

kommuner. 

Egenavgifterna för färdtjänst har, till följd av att baspriset inom Västtrafik inte har förändrats i 

avvaktan på den nya zonindelningen, varit oförändrade sedan 1 januari av 2019. En uppräkning av 

egenavgifterna för färdtjänst, utifrån i Uddevalla gällande nivåer under 2020, föreslås därför i 

samband med att de nya kommunzonerna införs. 

De nya egenavgifterna föreslås fastställas utifrån kommunzoner där varje kommuns geografiska 

område blir en avgiftszon. Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. 

Egenavgifterna för kommunzonerna föreslås bli: resa i en zon - 63 kr, resa i två zoner- 106 kr, resa i 

tre zoner – 152 kr, resa i fyra zoner – 195 kr, resa i fem zoner – 238 kr, resa i sex zoner – 281 kr, resa 

i sju zoner – 324 kr, resa i åtta zoner - 367 kr och resa i nio zoner – 410 kr.   

Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter färdtjänst för resa på 
"fritid" med färdtjänsttillstånd och ny Uddevallamodell för 
egenavgifter med zontaxa enligt Förslag Nr 2 

Exempel på egenavgift för 
resa inom Uddevalla 
kommun, eller för resa mellan 
Uddevalla till/från kommun i 
färdtjänstområdet 

Nuvarande 
zontaxa 

Förslag Nr 2, enligt 
ny Uddevalla-

modell zontaxa 

Baspris+15% Varje kommun är 
en avgiftszon 

Uddevalla 60 kr 63 kr 

Färgelanda  102 kr 106 kr 

Orust  102 kr 106 kr 

Lysekil 102 kr 106 kr 

Vänersborg  102 kr 106 kr 

Trollhättan  144 kr 152 kr 

Munkedal  102 kr 106 kr 

Stenungsund  102 kr 106 kr 

Lilla Edet  102 kr 106 kr 
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Egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, förslag Nr 3 
Av tidigare antagna Riktlinjer för färdtjänst avses arbetsresa vara: resa till och från förvärvsarbete, till 

och från utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), 

till och från daglig verksamhet enligt LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enligt SOL 

(2001:453).  

Nuvarande egenavgift för arbetsresor motsvarar Västtrafik baspris med ett påslag på 15%. Den som 

har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka kan beviljas en fast egenavgift motsvarande 

kollektivtrafiktaxans kommunladdning. De som reser 1 - 2 dagar per vecka kan beviljas en fast avgift 

motsvarande 50% av kollektivtrafiktaxan kommunladdning. Regeln om regelbundna arbetsresor har 

varit tillämplig för så gott som alla av de beviljade arbetsresorna och egenavgiften har därför 

hanterats som en månadsavgift, fakturerad av kommunen. 

Den arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter 

samt representanter från Västtrafik som utarbetat ett förslag till egenavgifter för färdtjänst, (resa på 

”fritid” med färdtjänsttillstånd) har inte tagit fram något förslag till egenavgifter för arbetsresor med 

färdtjänsttillstånd. 

 

 Förslag Nr 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd 

Socialtjänsten har tagit fram ett förslag med utgångspunkt i nuvarande regler och egenavgifter. 

Förslaget innebär en anpassning då tidigare baspris samt zonbaserad periodbiljett för 

kommunladdning inom kollektivtrafiken upphör. 

Egenavgiftsmodellen för regelbundna arbetsresor med färdtjänsttillstånd föreslås fortsatt bygga på 

kollektivtrafiktaxans ”månadsbiljett”. Begreppet kommunladdning och begreppet baspris har 

försvunnit i och med Västtrafiks nya zonindelning. Basen för egenavgiften föreslås istället bli 

kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent. Arbetsresor till och från 

daglig verksamhet och till och från dagverksamhet för äldre sker uteslutande inom Uddevalla 

kommuns gränser. Även arbetsresor till/från arbete eller studier sker oftast inom kommunen.  För de 

resorna innebär förslaget att periodbiljett för 30 dagar inom kollektivtrafikens nya zon C, som 

Uddevalla tillhör, med påslag på 15 procent blir bas för egenavgiften. För arbetsresor utanför 

Uddevalla kommuns gränser föreslås att kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag 

på 15 procent tillämpas som bas. Det innebära att egenavgiften blir densamma som för resa inom 

Uddevalla kommun så länge arbetsresan håller sig inom kollektivtrafikens nya zon C. För arbetsresa 

till/ från kommun i kollektivtrafikens nya zon B eller zon A föreslås kollektivtrafikens periodbiljett för 

30 dagar med ett påslag på 15 procent för dessa zoner tillämpas som bas för egenavgiften. 

Regeln om att den som har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka beviljas en fast egenavgift 

per månad föreslås fortsätta gälla. Egenavgiften blir då motsvarande kollektivtrafiktaxans 

periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent. För den som reser 1 - 2 dagar per vecka 

föreslås egenavgiften, liksom i nuvarande system, bli 50 % av egenavgiften för den som reser 3-5 

dagar per vecka. 
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Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter för arbetsresor med färdtjänsttillstånd och ny 
Uddevallamodell för egenavgifter enligt kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett 
påslag på 15 procent enligt Förslag Nr 3 

Exempel för 
egenavgift för resa 
inom Uddevalla 
kommun 

Nuvarande 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 3 - 5 
dagar/vecka 

Förslag Nr 3 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 3 - 5 
dagar/vecka 

Nuvarande 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 1 - 2 
dagar /vecka 

Förslag Nr 3 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 1 - 2 
dagar /vecka 

Kollektivtrafikens 
kommunladdning 

+15% 

Kollektivtrafikens 
periodbiljett för 
30 dagar + 15 % 

50% av 
kollektivtrafikens 
kommunladdning 

+15% 

50% av 
kollektivtrafikens 
periodbiljett för 
30 dagar + 15 % 

Arbetsresa till/från 
dagligverksamhet, 
s.k. omsorgsresa 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

Arbetsresa till/från 
dagverksamhet för 
dementa 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

Arbetsresa till/från 
arbete eller studier 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

 

Egenavgift för medresande barn/ungdom, förslag Nr 4 
Barn och ungdomar med färdtjänsttillstånd betalar enligt nuvarande regler för egenavgift samma 

avgifter som övriga färdtjänstberättigade för färdtjänst - resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. 

Ingen förändring i det avseendet föreslås enligt förslag Nr 2. (Barn/ ungdomar med färdtjänsttillstånd 

nyttjar färdtjänstresor endast under fritid, för resor till/från skola reser de med skolskjuts). 

Däremot har annan egenavgift gällt för barn/ungdom som har rest med en färdtjänstberättigad, 

alltså varit medresenär. Enligt nuvarande riktlinjer har tillståndshavaren rätt att ha med en annan 

person i sällskap. Att medresenär medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären 

erlägger normalt samma avgift som den färdtjänstberättigade.  För medresande barn t.o.m. 6 år har 

det däremot varit helt avgiftsfritt. För medresande barn/ungdom 7 - 16 år har halv egenavgift gällt.  

Förslag Nr 4 - egenavgiften ska vara samma för barn och ungdomar antingen de reser med eget 

färdtjänsttillstånd eller som medresenär till en färdtjänstberättigad. Socialtjänsten föreslår därför att 

punkt 6 i ”Avgift och regler för färdtjänst” i Uddevalla författningssamling ändras så att egenavgiften 

för medresenär blir densamma som för den färdtjänstberättigade, oavsett medresenärens ålder. 

Egenavgift för resor med riksfärdtjänst och arbetsgruppens förslag till 
utökning av färdtjänstområdet till att omfatta hela Västra 
Götalandsregionen 
Färdtjänstberättigad kan hos kommunens färdtjänsthandläggare ansöka, minst 14 dagar före 

avresedagen,om resa utanför fastställt färdtjänstområde. Egenavgiften regleras genom förordningen 

(1997:782) om egenavgift för riksfärdtjänst. Förordningen ska spegla kostnad i kollektivtrafiken och 

förordningen är baserad på vägavstånd i kilometer med fastställd taxa, och har ej reviderats sedan 

1997. 

Kommunens handläggare gör en utredning utifrån Lag om riksfärdtjänst, där syftet eller ändamålet 

med resan måste uppges i ansökan från den enskilde. Övervägande andel av de som söker 
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riksfärdtjänst beviljas i första hand allmänna kommunikationer , t.ex. tåg eller buss, med en 

ledsagare.  

Uddevalla kommun har avtal med företaget Riksfärdtjänst AB. Beställning av resa görs av 

färdtjänsthandläggaren, egenavgiften faktureras den enskilde av Riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst bokar 

resa med allmänna kommunikationer/ev annat färdsätt och förser den enskilde med biljetter och 

fakturerar kommunen för en serviceavgift samt för transportkostnaden för resan. 

Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter samt representanter från 

Västtrafik, som utarbetat förslag Nr 1 har även lämnat förslag som berör riksfärdtjänst. Gruppen 

föreslår att tillämpningsområdet för färdtjänst ska utökas till att omfatta hela Västra 

Götalandsregionen, i de kommuner som inte redan tagit ett sådant beslut. Gruppen föreslår vidare 

att egenavgiften inom det utökade färdtjänstområdet ska vara avståndsbaserad med samma 

konstruktion, startavgift på 50 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer, som föreslås 

i förslag Nr1. 

Socialtjänsten föreslår istället i förslag Nr 2 att tillämpningsområdet för färdtjänst behålls oförändrat 

så att färdtjänstresor även fortsatt får ske inom/mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, 

Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. Förslag Nr 2 innebär att 

nuvarande regler, egenavgifter och avtal för riksfärdtjänst fortsätter att gälla för färdtjänstresor 

utanför nuvarande färdtjänstområde. 

Konsekvensbeskrivning för kommunens intäkter av förslag Nr 1 och 
förslag Nr 2 jämfört med nuvarande egenavgift 
Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter för färdtjänst påverkas av de olika 

förslagen till egenavgifter. Alla beräkningar är gjorda efter resande under år 2019. 

Summa egenavgifter för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. Beräkning av intäkt till kommunen 
för en resenär per resa, beräknat efter 2019 års resande. 

Intäkt för egenavgift 
för resa inom 

Uddevalla kommun, 
eller för resa mellan 
Uddevalla till/från 

kommun i 
färdtjänstområdet 

Antal 
resor 
(efter 

resande 
år 

2019) 

Intäkt till 
kommunen för 

nuvarande 
zontaxa baspris 
+15% .           Kr 

per år 

Intäkt till 
kommunen för 

förslag Nr 1 
avståndsbaserad 
egenavgift, 50kr 
för de första 10 

km +3kr/ km 
därefter.                     
Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande 
taxa och 

förslag Nr 1 

Intäkt till 
kommunen för 

förslag Nr 2 
zontaxa enligt ny 
Uddevallamodell.     
Varje kommun är 

en avgiftszon.                   
Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande 
taxa och 

förslag Nr 
2  

Uddevalla 11 765 689 700 kr 658 186 kr -31 514 kr 741 195 kr 51 495 kr 

Färgelanda  54 5 508 kr 5 973 kr 465 kr 5 724 kr 216 kr 

Orust  114 11 628 kr 13 158 kr 1 530 kr 12 084 kr 456 kr 

Lysekil 169 17 238 kr 23 279 kr 6 041 kr 17 914 kr 676 kr 

Vänersborg  83 8 466 kr 9 634 kr 1 168 kr 8 798 kr 332 kr 

Trollhättan  225 32 400 kr 26 097 kr -6 303 kr 34 200 kr 1 800 kr 

Munkedal  199 20 298 kr 21 827 kr 1 529 kr 21 094 kr 796 kr 

Stenungsund  66 6 732 kr 7 401 kr 669 kr 6 996 kr 264 kr 

Lilla Edet  21 2 142 kr 2 811 kr 669 kr 2 226 kr 84 kr 

Annan kommun 4           

Summa, kr 12 700 794 112 kr 768 366 kr -25 746 kr 850 231 kr 56 119 kr 
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Sammanställningen visar att med förslag Nr 1 skulle kommunens intäkter minska. Det gäller 

framförallt för resande inom den egna kommunen eftersom förslaget innebär att egenavgiften sänks 

från 60 kr per resa till 50 kr per resa för 71% av resorna inom Uddevalla kommun. För förslag Nr 2 

skulle intäkterna öka till följd av den uppräkning som föreslås som i samband med ny zontaxa. För 

resa inom Uddevalla kommun föreslås egenavgiften för den enskilde öka från 60 kr per resa till 63 kr 

per resa i förslag Nr 2. 

Omvärldsbevakning – hur har de andra kommunerna beslutat om nya 
egenavgifter för färdtjänst och eventuell förändring av 
färdtjänstområden   
 Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

 Av Fyrbodalskommunerna har Trollhättan, Vänersborg, Dals-Ed, Sotenäs och Tanum fattat 

beslut enligt förslag Nr 1 om avståndsbaserad egenavgift för färdtjänst, startavgift 50 kr för 

de första 10 km+3 kr/km därefter.  

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, daglig verksamhet LSS, resor till/från s.k. omsorgsresor 

 Trollhättan – omsorgresor hanteras inte längre inom regelverket för färdtjänst 

 Vänersborg - omsorgsresor har en fastställd månadsavgift motsvarande kollektivtrafikens 

periodkort. 

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, dagverksamhet för dementa resor till/från  

 Trollhättan och Vänersborg– samma avgift som för färdtjänstresa på ” fritid”, d.v.s startavgift 

50 kr för de första 10 km+3 kr/km därefter. Trollhättan erbjuder möjlighet att betala mot 

faktura utöver betalning av varje resa direkt till chauffören. 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, resor till/från arbete eller studier  

 Trollhättan - avståndsbaserad egenavgift med en startavgift på 25 kr för de första 10 km och 

3 kr/km därefter. Inga ”månadskort” erbjuds utan varje resa betalas till chauffören som för 

färdtjänstresa på ”fritid”. En förutsättning för att beviljas tillstånd är ett lönearbete med en 

omfattning på minst 50%. 

 Vänersborg– egenavgiften motsvarar kollektivtrafiken periodkort per månad. 

 

 Utökat färdtjänstområde 

 De kommuner som tidigare eller nu i samband med kollektivtrafikens nya zonindelning har 

fattat beslut om att färdtjänstområdet är hela Västra Götalandsregionen är; Trollhättan, 

Vänersborg, Sotenäs, Tanum, Orust, Tjörn, Mark, Bollebygd, Ale, Alingsås, Falköping, 

Grästorp, Gullspång 
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Socialtjänstens förslag till förändrade egenavgifter för färdtjänst 
medför ändring av punkterna 6 och 9 i nuvarande ”Avgifter och regler 
för färdtjänst” i Uddevalla författningssamling 
 
Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021 
 
Socialtjänstens förslag till förändrade egenavgifter enligt förslag Nr 2, förslag Nr 3 samt förslag nr 4 
innebär ändring av punkt 6 och punkt 9 i ”Avgift och regler för färdtjänst”. För nuvarande lydelse se 
bilaga 1. 
 
6 Medresenär  
Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär  
medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger  
samma avgift som den färdtjänstberättigade. 
 
9 Avgifter 
Egenavgiftsmodellen för färdtjänst utgår från att varje kommuns geografiska område är en 

avgiftszon. Gäller de kommuner som ingår i färdtjänstområdet enligt p 2 Omfattning. Egenavgiften 

baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. Egenavgifterna per kommunzon är: resa i 

en zon - 63 kr, resa i två zoner- 106 kr, resa i tre zoner – 152 kr, resa i fyra zoner – 195 kr, resa i fem 

zoner – 238 kr, resa i sex zoner – 281 kr, resa i sju zoner – 324 kr, resa i åtta zoner - 367 kr och resa i 

nio zoner – 410 kr.   

Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 

15 procent. Avgiften gäller för den som har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka. För den 

som har regelbundna arbetsresor 1 - 2 dagar per vecka gäller 50 % egenavgift enligt samma regel. För 

enstaka arbetsresa gäller samma egenavgift som för färdtjänstresa. 

Egenavgiften för enstaka färdtjänstresa i kommun som inte ingår i Uddevallas färdtjänstområde, i 

enlighet med sista meningen under punkt 2 Omfattning, är 10 kr/km med en minimiavgift om 65 kr.  

Avser av färdtjänsthandläggare beviljad resa, så kallad RIAK-kupong, där Uddevalla kommun 

debiterar den enskilde i efterskott. 

Samtliga egenavgifter för färdtjänst justeras vid samma tidpunkt och med samma procentuella 

förändring som kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar i zon C. (1 juni 2021 är avgiften för den 

biljetten 795 kr). 

Samtliga avgifter avrundas till hela krontal.  

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften.  

 



Bilaga 

Utdrag ur Uddevallas författningssamling (UaFS): 

 

UaFS 

Blad 1 

AVGIFT OCH REGLER FÖR FÄRDTJÄNST 

Antagna av kommunfullmäktige den 16 september 2009, § 186 samt av 

socialnämnden den 18 juni 2009 § 88, med tillägg den 11 november 2009, § 244, 

kommunfullmäktige den 12 juni 2001, § 79 och socialnämnden den 28 mars 

2001, § 81 att gälla från den 1 augusti 2001 med ändring den 27 mars 2002, § 90 

och den 29 november 2002, § 353 att gälla från den 1 januari 2003 (tidigare 

beslut antagna av kommunfullmäktige den 7 december 1999, § 182) 

 

1 Allmänna förutsättningar för färdtjänst 

Som grund för färdtjänst gäller Lag om färdtjänst, SFS 1997:736. 

Lagen kompletteras med nedanstående kommunala regler. 

 

2 Omfattning 

Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan begränsning 

än att resan får ske inom/mellan Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, 

Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 

Den som beviljas färdtjänstresor kan även beviljas arbetsresor. Med arbetsresa avses 

resa till och från förvärvsarbete, till och från utbildning som ger rätt till statligt 

studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), till och från daglig 

verksamhet enl. LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enl. SoL 

(2001:453). Arbetsresor gäller endast mellan bostad och ovannämnda verksamheter. 

Arbetsresor får ej nyttjas för resor i tjänsten. 

Person med giltigt tillstånd för färdtjänst och folkbokförd i Uddevalla kommun kan 

beviljas enstaka resa/resor med färdtjänst i annan kommun. 

 

3 Tillstånd 

Beslut om tillstånd skall innehålla 

– Giltighetstid 

– Om ledsagning omfattas 

– De villkor/begränsning som i övrigt bedöms behövliga 

 

4 Beställning och samåkning 

Beställning av färdtjänst sker enligt kommunens anvisningar. 

Samåkning gäller för färdtjänst. 

På grund av att resan samordnas, kan chauffören inte stanna och vänta medan ett 

ärende uträttas. Skall ett ärende uträttas, måste den fortsatta resan beställas som en 

ny resa. 

 

5 Ledsagare 

Om resenär behöver mer hjälp under själva resan än vad som kan ges av chauffören 

kan resenären beviljas tillstånd att medföra ledsagare. Ledsagaren erlägger ingen 

egenavgift. Behovet av ledsagare skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex. 

vistelsen vid resmålet. Ledsagare skall stiga på och av på samma adress som 

 

 

 



Bilaga 

 

UaFS 

Blad 2 

 

tillståndsinnehavaren. Den som själv har färdtjänsttillstånd kan inte vara ledsagare, 

utan åker med som medresenär. Rätt till ledsagare under resan innebär ingen 

skyldighet för kommunen att anskaffa ledsagare. 

 

(Nuvarande lydelse – förslag på ny punkt 6 Medresenär se nedan) 

6 Medresenär 

Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär 

medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger normalt 

samma avgift som den färdtjänstberättigade. Medresande barn t.o.m. 6 år erlägger 

ingen egenavgift. (Vid behov av bilbarnstol skall denna tillhandahållas av resenären.) 

Medresande barn, 7-16 år erlägger halv egenavgift. Medresande barns ålder skall 

uppges vid beställning av resan. Medresande barn har rätt att medfölja i mån av plats 

i anvisat fordon. 

 

6 Medresenär (Förslag på ny punkt 6 Medresenär) 

Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär  

medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger  

samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

 

7 Bagage 

Utöver förflyttningshjälpmedel får bagage medföras upp till 2 väskor/kassar per 

person. 

8 Förflyttningshjälpmedel 

Förflyttningshjälpmedel såsom rollator och rullstol får medföras vid resa. Kan man ej 

förflytta sig från rullstol till bilsäte, utan måste färdas sittande i rullstol, föreligger 

rätt att färdas i specialfordon. För att få färdas sittande i rullstol krävs att rullstolen är 

ordinerad som hjälpmedel samt att den är godkänd att sitta i under resa. 

 

(Nuvarande lydelse – förslag på ny punkt 9 Avgifter se nedan) 

9 Avgifter   

Egenavgiften för färdtjänstresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på 15 

procent. Egenavgiften för arbetsresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på 

15 procent. Den som har regelbundna arbetsresor 3-5 dagar per vecka kan beviljas en 

fast egenavgift motsvarande kollektivtrafiktaxans kommunladdning. De som reser 1- 

2 dagar per vecka kan beviljas en fast egenavgift motsvarande 50 % av 

kollektivtrafiktaxans kommunladdning. Samtliga avgifter avrundas till hela krontal. 

Egenavgiften för färdtjänstresa i kommun som inte ingår i Uddevallas 

färdtjänstområde och där Uddevalla debiterar den enskilda i efterskott, skall vara 8 

kr/km med ett minimibelopp om 30 kr. 

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften. 

 

9 Avgifter (Förslag på ny punkt 9 Avgifter) 

Egenavgiftsmodellen för färdtjänst utgår från att varje kommuns geografiska område är en 

avgiftszon. Gäller de kommuner som ingår i färdtjänstområdet enligt p 2 Omfattning.  
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Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. Egenavgifterna per 

kommunzon är: resa i en zon - 63 kr, resa i två zoner- 106 kr, resa i tre zoner – 152 kr, resa i 

fyra zoner – 195 kr, resa i fem zoner – 238 kr, resa i sex zoner – 281 kr, resa i sju zoner – 324 

kr, resa i åtta zoner - 367 kr och resa i nio zoner – 410 kr.   

 

Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett 

påslag på 15 procent. Avgiften gäller för den som har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per 

vecka. För den som har regelbundna arbetsresor 1 - 2 dagar per vecka gäller 50 % egenavgift 

enligt samma regel. För enstaka arbetsresa gäller samma egenavgift som för färdtjänstresa. 

 

Egenavgiften för enstaka färdtjänstresa i kommun som inte ingår i 

Uddevallas färdtjänstområde, i enlighet med sista meningen under punkt 2 Omfattning, är 10 

kr/km med en minimiavgift om 65 kr.  Avser av färdtjänsthandläggare beviljad resa, så kallad 

RIAK-kupong, där Uddevalla kommun debiterar den enskilde i efterskott. 

 

Samtliga egenavgifter för färdtjänst justeras vid samma tidpunkt och med samma procentuella 

förändring som kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar i zon C. (1 juni 2021 är avgiften 

för den biljetten 795 kr). 

 

Samtliga avgifter avrundas till hela krontal.  

 

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften.  

 

 

10 Tillämpningsanvisningar 

Socialnämnden äger rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser 

 

 

 



SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING    
Samtliga föreslagna förändringar anges i röd kursiv text 
 

Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

7 ALKOHOLLAGEN     

7.1 Beslut i ärenden rörande serveringstillstånd 8 kap. 2 § 
alkohollagen 

Arbetsutskott  5 

7.2 Beslut då helt nytt bolag övertar rörelse 
med serveringstillstånd 

 Arbetsutskott  5 

7.3 Beslut vid förändring av ägarförhållanden 
då anmärkning finns mot bolaget eller personer 
i bolaget 

 Arbetsutskott  5 

7.4 Beslut vid förändring av ägarförhållanden i 
ett bolag utan att det finns anmärkning och 
vid mindre förändrad verksamhet 

 Tillståndshandläggare  2 

7.5 Beslut om tillstånd under utredningstiden, 
max. sex månader, i ärenden rörande 
övertagande av rörelse med serveringstillstånd 

 Tillståndshandläggare  2 

7.6 Beslut om utvidgning/ändring av serveringstillstånd 
till att även gälla uteservering, 
alkoholsortiment, tid under året, tid 
under dygnet samt annan plats 

8 kap. 2 § 
alkohollagen 

Enhetschef vid förebyggande 
enheten 

Önskemål om senare tid 
än kl. 02.00, 
förutom vid enstaka 
tillfälle, beslutas av 
Arbetsutskott. 

2 

7.7 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för 
cateringverksamhet till slutna sällskap avseende 
sökande som ej innehar serveringstillstånd 

8 kap. 4 § 
alkohollagen 

Arbetsutskott  5 

7.8 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för 
cateringverksamhet till slutna sällskap avseende 
innehavare av befintligt serveringstillstånd 

8 kap. 4 § 
alkohollagen 

Tillståndshandläggare  2 

7.9 Beslut om godkännande av serveringslokal 8 kap. 4 § Tillståndshandläggare  2 



cateringverksamhet alkohollagen 

7.10 Beslut om tillstånd till provsmakning av 
alkoholdrycker 
 
- Kortare tid än 4 dagar 

8 kap. 6 § 2 p. och 
7 § 2 st. 
alkohollagen 

Arbetsutskott 
 
 
Tillståndshandläggare 

 5 
 
 
2 

7.11 Beslut om gemensam serveringsyta 
 
- Kortare tid än 4 dagar 

8 kap. 14 § 
alkohollagen 

Arbetsutskott 
 
Tillståndshandläggare 

 5 
 
2 

7.12 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 
 
- Kortare tid än 4 dagar 

8 kap. 2 § 
alkohollagen 

Arbetsutskott 
 
 
Tillståndshandläggare 

 5 
 
 
2 

7.13 Beslut om stadigvarande tillstånd till slutna sällskap 8 kap. 2 § 
alkohollagen 

Arbetsutskott  5 

7.14 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna 
sällskap 

8 kap. 2 § 
alkohollagen 

Tillståndshandläggare  2 

7.15 Beslut med anledning av ansökan från konkursbo 
om att få fortsätta rörelsen 

8 kap. 12 § 
alkohollagen 

Tillståndshandläggare  2 

7.16 Beslut om erinran 9 kap. 17 § 
alkohollagen 

Enhetschef vid 
förebyggandeenheten 

 2 

7.17 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare 
varning 

9 kap. 17 § 
alkohollagen 

Arbetsutskott  5 

7.18 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 
 
 
- Vid grova överträdelser (i brådskande fall) 

9 kap. 18 §, 2 och 3 
p alkohollagen 
 
6 kap. 39 § 
kommunallagen 

Socialnämnd 
 
 
Ordförande eller vid förfall 
vice ordförande 

  
 
 
2 

7.19 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på 
egen begäran eller vid ägarbyte 

9 kap. 18 §, 1 p 
alkohollagen 

Tillståndshandläggare  2 

7.20 Beslut om att förbjuda eller inskränka detaljhandel 
av öl eller servering av öl 
 
- Vid grova överträdelser (i brådskande fall) 

9 kap. 19 § 
alkohollagen 
 
6 kap. 39 § 

Arbetsutskott 
 
 
Ordförande eller vid förfall 

 5 
 
 
2 



kommunallagen vice ordförande 

7.21 Beslut om att meddela varning till den som 
bedriver detaljhandel med eller servering 
av öl 

9 kap. 19 § 
alkohollagen 

Arbetsutskott  5 

7.22 Beslut om förbud eller inskränkning av 
försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle 
 
- I brådskande fall 

3 kap. 10 § 2 st. 
Alkohollagen 
 
6 kap. 39 § 
kommunallagen 

Socialnämnd 
 
 
Ordförande eller vid förfall 
vice ordförande 

  
 
 
2 

7.23 Beslut om polisanmälan angående misstanke 
om olovlig försäljning av alkoholdrycker 

 Enhetschef vid 
förebyggandeenheten 

Se 13.8 2 

      

      

8 LAG OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER (LTLP 
2018:2088) 

  Tidigare tobakslagen och 
lag om elektroniska 
cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

 

8.1 Beslut i ärende rörande tobakstillstånd vid 
nyansökan eller ändrade ägarförhållanden 
 
- vid tillfälligt (för viss tid) 

5 kap 3 § 
LTLP 

Enhetschef vid 
förebyggandeenheten 
 
Tillståndshandläggare 

 2 

8.2 Beslut om föreläggande, varning samt försäljnings-
förbud upp till en månad 

7 kap 9 §, 11 § 
och 12 § 
LTLP 

Enhetschef vid förebyggande 
enheten 
 

 2 

8.3 Beslut om vite samt försäljningsförbud upp till 6 
månader 

7 kap 13 § och 15 § 
LTLP,  

Arbetsutskott  5 

8.4 Beslut om återkallelse då tillståndet inte längre 
utnyttjas eller vid konkurs 

7 kap 10 § punkt 1, 
5 kap 9 § LTLP 

Tillståndshandläggare  2 

8.5 Beslut om återkallelse 
 
 
- Vid grova överträdelser (i brådskande fall) 

7 kap 10 § punkt 2 
– 4 LTLP 
 
6 kap. 39 § 
kommunallagen 

Socialnämnd (arbetsutskott) 
 
 
Ordförande eller vid förfall 
vice ordförande 

 5 
 
 
2 



8.6 Beslut om polisanmälan vid misstanke om brott 
mot LTLP 

 Enhetschef vid förebyggande 
enheten 

 2 

      

      

8B      

NY Yttranden över Spelinspektionens remisser 
avseende ansökningar om tillstånd för lotterier, 
automatspel, förströelsespel, restaurangkasinon 
m.m. 

Spellagen 
(2018:1138) 

Tillståndshandläggare Spelinspektionen 2 

      

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-02-08 Dnr SN  

  

 

Handläggare 

Tillståndshandläggare Pernilla Gilvad 

Telefon 0522-69 51 12 
pernilla.gilvad@uddevalla.se 

 

 

Sammanfattning 

Delegationsordningen behöver revideras som en konsekvens av, vissa ändringar i 

alkohollagen (2010:1622), lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) samt 

organisatoriska förändringar inom socialtjänsten. I alkohollagen har begreppet 

”alkoholhaltiga preparat införts”, Enheten för förebyggande socialt arbete benämndes 

tidigare sektion, tillståndshandläggare benämndes tidigare alkoholhandläggare. 

Revideringen innebär inga ändringar i sak. 

Tillståndsenheten besvarar remisser från Spelinspektionen (f.d. Lotteriinspektionen) 

avseende automatspel eftersom tillstånd för dessa kräver serveringstillstånd (utom för 

bingohallar). En ny paragraf har därför lagts till som ger tillståndshandläggare 

delegation att besvara Spelinspektionens remisser. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Reviderad delegeringsordning 2021-02-08 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att fastställa föreliggande förslag till socialnämndens delegeringsordning. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Pernilla Gilvad 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-02-08 Dnr SN 2021/00034 

  

 

Handläggare 

Tillståndshandläggare Pernilla Gilvad 

Telefon 0522-69 51 12 
pernilla.gilvad@uddevalla.se 

 

Uppdatering av tillsynsplan avseende tillsyn enligt 

alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt 

försäljning av receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Tillsynsplanerna för tillståndsenheten behöver revideras som en konsekvens av, vissa 

ändringar i alkohollagen (2010:1622 och lagen om tobak och liknande produkter 

(LTLP).  

Tillståndsenhetens verksamhet omfattar tillsyn enligt alkohollagen (omfattar även 

folkölsförsäljning), lag om tobak och liknande produkter (omfattar även elektroniska 

cigaretter) samt tillsyn av försäljningen av receptfria läkemedel enligt 

läkemedelsverkets riktlinjer. Dessa riktlinjer har tidigare varit uppdelade på flera 

dokument vilket varit något svårhanterligt och oöverskådligt. Föreliggande förslag är en 

sammanhållen tillsynsplan för tillståndsenhetens verksamhet. Någon ändring i sak eller 

av omfattning av tillsynsverksamheten har ej gjorts. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Reviderad tillsynsplan 2021-02-08 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att fastställa föreliggande förslag till tillsynsplan 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Pernilla Gilvad 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Skickas till 
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TILLSYNSPLAN  
1 (3) 

2021-02-08  

Socialtjänsten 

Tillståndsenheten 

Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

451 81 UDDEVALLA Junogatan 9 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se tillstandsenheten@uddevalla.se 

 

 

 

 

Tillsynsplan för Tillståndsenheten i Uddevalla kommun för 2021 och 
tills vidare avseende tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag om 
tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088) samt försäljning av 
receptfria läkemedel enligt Läkemedelsverkets riktlinjer och 
anvisningar.  
 

Beslutad av socialnämnden 2021- 

 

Tillsyn  

Syftet med all tillsyn är att förebygga och korrigera felaktigheter. Rättelse kan ske på frivillig 

väg eller så kan kommunen besluta om olika typer av administrativa åtgärder. Ytterst 

återkallelse eller försäljningsförbud. 

 

Det finns olika slag av tillsyn, inre och yttre.  

Inre tillsyn är av administrativ karaktär och fordrar ofta kontakter med andra myndigheter för 

att bl.a. se om tillståndshavaren visat att han med hänsyn till sina personliga och/eller 

ekonomiska förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten. Inre tillsyn görs 

kontinuerligt. 

 

Yttre tillsyn genomförs som besök i butiker och på serveringsställen i enlighet med denna 

tillsynsplan.  

 

All tillsyn dokumenteras i särskilda tillsynsprotokoll. 

 

Tillsyn enligt alkohollagen 

Tillståndsenheten ska besöka alla serveringsställen minst en gång per år. 

 

Restauranger med stor årsomsättning och/eller som vänder sig till en ungdomlig publik ska 

besökas flera gånger per år efter behov och riskbedömning. 

 

Samordnad tillsyn genomförs minst en gång per år. De myndigheter som kan delta är 

samhällsbyggnad (livsmedel/miljö), polismyndigheten, skatteverket, och räddningstjänsten. 

Dessa myndigheter deltar med stöd av respektives lagstiftning eller som sakkunnigt biträde åt 

tillståndsenheten. 

 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska följas upp vid minst ett tillfälle.  
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TILLSYNSPLAN  
2 (3) 

2021-02-08  

Socialtjänsten 

Tillståndsenheten 

Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

451 81 UDDEVALLA Junogatan 9 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se tillstandsenheten@uddevalla.se 

 

Kontroller av serveringstillstånden vid slutna sällskap genomförs utifrån av tillståndsenheten 

bedömt behov. 

 

Nyetablerade serveringsställen ska besökas en första gång inom tre månader för uppföljning. 

 

Om det vid ett tillsynstillfälle finns anmärkning görs uppföljning snarast. 

 

Efter tillsynsbesöket får serveringsstället en återkoppling. 

 

Redovisning av tillsynsfrekvensen per serveringsställe ska göras årligen till socialnämnden 

samt länsstyrelsen. 

 

Folköl (försäljningsställen som ej har serveringstillstånd) 

Anmälan om försäljning görs till tillståndsenheten. Egenkontrollprogram ska bifogas. 

Debitering av tillsynsavgift sker vid anmälan samt årligen. 

 

Samtliga försäljningsställen ska besökas minst en gång per år. Egenkontrollprogrammet 

kontrolleras. Information avseende åldersgränser (skyltar, dekaler etc.) kontrolleras liksom 

marknadsföringen av öl. 

 

I övrigt kontroll enligt alkohollagens bestämmelser. 

 

Redovisning av tillsynsfrekvensen per försäljningsställe ska göras årligen till socialnämnden 

samt länsstyrelsen. 

 

Tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter görs hos tillståndsenheten. För 

försäljning av elektroniska cigaretter krävs endast anmälan. Egenkontrollprogram samt övrig 

dokumentation som krävs för tillståndsgivningen ska bifogas ansökan. 

 

Samtliga försäljningsställen ska besökas minst en gång per år. Prioriterade försäljningsställen 

besöks mer frekvent. 

 

Försäljningsställen med tobakstillstånd kontrolleras enligt LTLP och såväl yttre- som inre 

tillsyn genomförs i likhet med den kontroll som görs av serveringsställen. 

 

Redovisning av tillsynsfrekvensen per försäljningsställe ska göras årligen till socialnämnden 

samt länsstyrelsen. 
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TILLSYNSPLAN  
3 (3) 

2021-02-08  

Socialtjänsten 

Tillståndsenheten 

Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

451 81 UDDEVALLA Junogatan 9 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se tillstandsenheten@uddevalla.se 

 

Elektroniska cigaretter  

Anmälan om försäljning görs till tillståndsenheten. Egenkontrollprogram ska bifogas. 

Debitering av tillsynsavgift sker vid anmälan samt årligen. 

 

Samtliga försäljningsställen ska besökas minst en gång per år. Egenkontrollprogrammet 

kontrolleras. Information avseende åldersgränser (skyltar, dekaler etc.) kontrolleras liksom 

marknadsföringen av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

 

I övrigt kontroll enligt LTLP:s bestämmelser. 

 

Redovisning av tillsynsfrekvensen per försäljningsställe ska göras årligen till socialnämnden 

samt länsstyrelsen. 

 

 

Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel 

På uppdrag av läkemedelsverket (LMV) ansvarar kommunerna för tillsyn avseende 

försäljning av receptfria läkemedel. Denna tillsyn utförs av tillståndsenheten. 

 

Anmälda försäljningsställen enligt LMV:s månadslistor. Debitering av tillsynsavgift sker 

årligen. 

 

Samtliga försäljningsställen ska besökas regelbundet dock minst en gång var tredje år enligt 

LMV:s nuvarande riktlinjer. Tillsynen sker i praktiken mer frekvent då receptfria läkemedel 

oftast säljs i t.ex. butiker som tillståndsenheten normalt utför annan tillsyn hos. 

 

Tillsynen görs utifrån de checklistor som LMV tillhandahåller. 

 

Redovisning av allvarligare avvikelser görs till LMV. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-02-08 Dnr SN  

  

 

Handläggare 

Tillståndshandläggare Pernilla Gilvad 

Telefon 0522-69 51 12 
pernilla.gilvad@uddevalla.se 

 

Uppdatering av riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för 

servering av alkoholdrycker samt försäljning av folköl, tobak 

och receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Socialnämndens riktlinjer behöver revideras som en konsekvens av ändringar i 

delegationsordningen, vissa ändringar i alkohollagen samt organisatoriska förändringar 

inom socialtjänsten. 

I alkohollagen har begreppet ”alkoholhaltiga preparat införts”, Enheten för 

förebyggande socialt arbete benämndes tidigare sektion, tillståndshandläggare 

benämndes tidigare alkoholhandläggare. Revideringen innebär inga ändringar i sak. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Reviderade riktlinjer 2021-02-08 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att fastställa föreliggande förslag till reviderade riktlinjer. 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Pernilla Gilvad 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Skickas till 
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RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR 

SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA 

ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL, TOBAK OCH 

RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 

 

Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2002, § 214, med ändring i 

socialnämnden den 8 januari 2003 § 21, den 21 april 2004 § 100, den 16 

november 2005 § 361 och den 18 december 2007 § 269, samt med ändring och 

tillägg i kommunfullmäktige den 14 januari 2009 § 6 och 8 december 2010 § 

328, den 9 mars 2011 § 50 och den 11 maj 2011 § 16, och med ändring i 

socialnämnden den 16 maj 2012 § 105 och den 19 september 2012 § 182, 

socialnämnden 17 december 2013 § 223, socialnämnden 15 april 2015 § 70, 

ändringar antagna av kommunfullmäktige 10 februari 2016 § 26 samt 

ändringar antagna av kommunfullmäktige 2019-04-10 § 82. 

 

 

Från och med 2011-01-01 har en ny alkohollag införts och kommunen är 

tillsynsmyndighet. 

I Uddevalla kommun är det Tillståndsenheten som ansvarar för alkoholfrågor. 

  

Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) tillhandahålla 

information om vad som gäller enligt alkohollagen och föreskrifter kopplade till 

lagen, samt riktlinjer för hur föreskrifterna tillämpas i kommunen. 

 

Lagen ger kommunen rätt att vid tillståndsprövning som ett särskilt kriterium beakta 

om en servering kan befaras medföra olägenheter ifråga om ordning och nykterhet 

eller särskild risk för människors hälsa. Alkohollagen är en social skyddslag som 

finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar och det är särskilt angeläget att 

regler finns som ger barn och unga skydd. En utgångspunkt för kommunen är att 

skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska 

hänsyn. Bestämmelserna i 3 kap 5 § och 8 kap 20 § berör båda ordning och 

nykterhet som skall råda där det säljs och serveras alkoholdrycker. Skador ska i 

möjligaste mån förhindras samt de som serverar alkohol se till att oordning och 

onykterhet undviks. 

 

I dessa riktlinjer anges vilka som har delegation på olika beslut. Med enhetschef 

avses enhetschefen vid förebyggandeenheten. Med arbetsutskott avses 

socialnämndens arbetsutskott. 

 

Ansökan om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd 

 

Rättsregel 

Enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636) skall kommunen fatta beslut i ett ärende 

om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har 

kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet 

får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras 

om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har 

gått ut. 

 

Riktlinjer 

Punkt 1  Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten tas 

inom 3 månader från det att Tillståndsenheten fått in alla nödvändiga handlingar 



UaFS 

Blad 2 

 

 

från den sökande. 

 

Punkt 2   Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska 

lämnas in senast 10 arbetsdagar innan tillställning. 

 

Punkt 3   Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, max 3 

dagar, ska lämnas in, med alla nödvändiga handlingar, senast 20 arbetsdagar innan 

tillställning. 

 

Punkt 4  Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, mer än 3 

dagar, ska lämnas in, med alla nödvändiga handlingar, senast 30 arbetsdagar innan 

tillställning. 

 

Delegationsordning     Delegat 

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd  Arbetsutskott 

till allmänheten 

 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd   Tillståndshandläggare 

till slutet sällskap 

 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till   Tillståndshandläggare 

allmänheten, max 3 dagar 

 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till  Tillståndshandläggare 

allmänheten, vid icke sammanhängande 

datum, under samma kalenderår 

 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till  Arbetsutskott  

allmänheten, mer än 3 dagar 

 

Remissyttranden under handläggning av ärende 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 11 § skall polismyndighetens yttrande inhämtas innan en ansökan om 

stadigvarande serveringstillstånd beviljas, såväl till allmänheten som till slutna 

sällskap. Detsamma gäller, om det inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig 

omfattning, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Polismyndighetens 

yttrande har stor betydelse vid kommunens utredning och bedömning. 

Socialnämnden inhämtar även samhällsbyggnadsnämndens remissvar, vilket också 

har stor betydelse för kommunens utredning beträffande risk för störningar för 

närboende. Skatteverket, kronofogdemyndigheten och räddningstjänsten kan även 

de vara remissmyndigheter liksom andra relevanta myndigheter.  

 

Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan tillståndsmyndigheten vid tillståndsgivning 

meddela villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkor 

kan endast meddelas vid nyansökan och omprövning och omfattar även beslut om 

utökning av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning 

av serveringslokal eller annat serveringsutrymme. Beslut om villkor ska bedömas i 

varje enskilt fall.  
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Exempel på villkor kan vara: 

- vilka serveringslokaler som får utnyttjas och hur 

- att ordningsvakter ska finnas  

- att alkoholdrycker endast får serveras genom bordsservering 

- vilka serveringstider som ska gälla exempelvis för uteservering 

- antal gäster på serveringsstället 

 

Kommunens informationsskyldighet 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad 

som gäller enligt denna lag och anslutande författningar. 

 

Riktlinjer 

Punkt 5  Tillståndsenheten genomför årligen utbildning för 

serveringspersonal och vakter  

 

Punkt 6  Krögarmöten sker regelbundet under året.    

 

Punkt 7  Nyhetsbrev skickas kontinuerligt ut till tillståndshavarna. 

 

Regler kring tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering i 

förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller 

tillfälligt. När det gäller ett slutet sällskap får det inte vara fråga om en tillställning 

som enligt 2 kap. 3 § ordningslagen skall anses som offentlig.  

 

Riktlinjer 

Dessa riktlinjer innehåller särskilda regler för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. 

Reglerna syftar till att konstatera om ansökan görs av en seriös sökande och att 

avsikten med ansökan inte är att kringgå reglerna för alkoholservering. Så snart en 

ansökan avseende slutet sällskap inte längre avser kategorin enstaka tillfällen gäller 

enligt alkohollagen en mer omfattande prövning avseende personlig lämplighet och 

lokal.  

 

Punkt 8  Förening eller stiftelse ska ha ett namn som kan särskiljas från 

andra, och ha antagit stadgar. En sökande som tilldelats organisationsnummer av 

skattemyndigheten anses i normalfallet uppfylla dessa krav. Protokoll som visar 

styrelsens sammansättning och vem som tecknat föreningen skall redovisas.  

 

Punkt 9  Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon 

form av gemensamt intresse i förening eller annan sammanslutning utöver den 

ifrågavarande tillställningen. 

 

Punkt 10 För förening gäller att innan tillställningen börjar, skall arrangören 

ha en känd medlemslista, som ska lämnas in till Tillståndsenheten. För övriga 

sammanslutningar gäller att arrangören skall lämna in en lista över vilka gäster som 

ingår i det slutna sällskapet. 

 

Punkt 11 Serveringslokalen får inte vara öppen för andra gäster under 

pågående tillställning än de som är upptagna på gästlistan eller medlemslistan. Det 

förhållandet att entréavgifter tas ut och att lokalen är öppen för nya gäster under 
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tiden tillställningen pågår gör att serveringen bedrivs till allmänheten. 

 

Punkt 12 Det är av stor vikt hur eventuell annonsering i massmedia eller 

liknande är utformad. Annonsering som vänder sig till allmänheten är inte tillåten. 

 

Punkt 13 Tillredd mat skall serveras vid tillställningen.  

 

Delegationsordning     Delegat 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd   Tillståndshandläggare 

till slutet sällskap 

 

Kryddning av snaps 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 3 § alkohollagen har den som har ett stadigvarande tillstånd att servera 

spritdrycker, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering 

som snaps i den egna serveringsrörelsen. 

 

Cateringverksamhet 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 4 § alkohollagen kan ett cateringföretag som bedriver verksamhet för 

slutna sällskap erhålla ett stadigvarande serveringstillstånd.  

 

Riktlinjer 

Punkt 14 Varje serveringstillfälle ska anmälas och godkännas av kommunen. 

Samma matutbud och eget kök som gäller för restauranger ska gälla för 

cateringföretag. 

 

Punkt 15 Serveringslokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. 

 

Delegationsordning     Delegat 

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd  Tillståndshandläggare 

för cateringverksamhet till slutna sällskap  

avseende innehavare av befintligt serveringstillstånd 

 

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd   Arbetsutskott 

för cateringverksamhet till slutna sällskap  

avseende sökande som ej innehar serveringstillstånd 

 

Provsmakning av alkoholhaltiga drycker 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 6 § alkohollagen är anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, 

starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten 

tillåten under förutsättning att: 

 

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de 

drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakning skall 

äga rum, eller  

2. de partihandlare som deltar, enskilt eller gemensamt, ansöker om 

och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som 

avses erbjudas. 
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Tillståndshavare som avses i första stycket ska innan arrangemanget äger rum göra 

en anmälan till kommunen. 

 

Enligt 8 kap. 7 § alkohollagen har den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror 

som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande 

serveringstillstånd rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället 

erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd 

saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid 

tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning. 

 

Delegationsordning     Delegat 

Beslut om tillstånd för provsmakning   Arbetsutskott 

av alkoholdrycker 

 

Rumsservering på hotell  

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 5 § alkohollagen får hotell som har restaurangverksamhet med 

serveringstillstånd i sina lokaler servera alkoholdrycker på hotellrum, så kallad 

rumsservering. Rumsserveringen begränsas inte av de tider som anges i 

serveringstillståndet för restaurangen. 

 

Serveringsstället - köket 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 15 § alkohollagen får stadigvarande serveringstillstånd meddelas till 

allmänheten om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen 

samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna 

erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet 

begränsas till ett fåtal enklare rätter. 

 

Serveringsstället - lokalen 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap 15 § alkohollagen och prop. 2009/10:125 ska serveringsstället ha ett 

tillräckligt antal sittplatser för matgäster. En drinkbar skall enligt samma lagparagraf 

vara en mindre väsentlig del av serveringsställets totala yta och vara inrättad i nära 

anslutning till matsalen. Enligt 8 kap. 16 § ska de lokaler som används för servering 

till allmänheten eller för servering till slutna sällskap, av den som har stadigvarande 

serveringstillstånd, vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. 

 

Riktlinjer 

Punkt 16 Vid tillståndsprövningen ska sökanden redovisa vilken yta i lokalen 

som är avsedd som bordsavdelning (matsal) och hur många sittplatser för matgäster 

denna omfattar.  

 

Punkt 17 För att drinkbarsavdelning ska anses vara en mindre väsentlig del 

av serveringsstället ska bordsavdelningen uppta den väsentliga delen av 

serveringslokalen eller erbjuda plats för minst hälften av det antal personer lokalen 

är avsedd för.  

 

Punkt 18 Reklam som är uppmanande, påträngande eller uppsökande för att 

förmå någon att dricka alkohol får inte förekomma, detta gäller även för interna 

reklamsändningar på hotell eller dylikt. 
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Olägenheter av social, nykterhets- eller ordningsmässig art 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap 17 § alkohollagen får serveringstillstånd vägras om serveringen kan 

befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 

människors hälsa. En individuell bedömning skall alltid göras.  

 

Riktlinjer 

Punkt 19 Med olägenheter menas bland annat att etablering av ett 

serveringsställe med alkoholservering eller utökad rätt till servering för ett befintligt 

serveringsställe riskerar att medföra samhälleliga problem. Dessa kan vara av social, 

nykterhets- eller ordningsmässig art.  

 

Punkt 20 Särskild restriktivitet råder vid etableringar i renodlade 

bostadsområden, i närhet av eller på idrottsanläggning och i speciellt utsatta 

områden. 

 

Punkt 21 Särskild restriktivitet gäller även för lokaler eller områden som 

frekventeras av en ungdomlig publik.  

 

Punkt 22 På många serveringsställen finns behov av dörrvakt. Kommunen 

ska av alkohol-politiska skäl verka för att endast de som polismyndigheten har 

förordnat som ordningsvakter ska användas. 

 

Serveringstider  

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 17 § måste kommunen i varje enskilt fall bedöma riskerna för 

olägenheter i samband med en utsträckning av serveringstiden. För att kunna göra 

en riktig bedömning av om det föreligger risk för alkoholrelaterade olägenheter eller 

inte är det nödvändigt att inhämta yttranden från polismyndigheten och 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Enligt 8 kap. 19 § beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får serveras. 

Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som är angivet 

ovan. 

 

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller 

andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas 

tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. 

Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

 

Definitioner: 

Serveringstid är den tid under vilken servering av mat och dryck får pågå enligt 

tillståndet. Till exempel enligt normaltiden 11.00 – 01.00. All servering upphör 

senast vid serveringstidens slut och då stänger också kassan. 

Utrymningstid är de 30 minuter man har på sig att utrymma serveringsstället. Under 

denna tid får ingen servering ske men gästerna får lov att exempelvis avsluta en 

måltid. Inte heller personal får lov att servera sig alkoholdrycker efter 

serveringstidens slut.  

Stängningstid betyder att lokalen ska vara utrymd det vill säga inga gäster eller icke 

tjänstgörande personal får finnas kvar i lokalen. Endast personal som behövs för till 

exempel städning får då vara kvar i lokalen. Stängningstiden infaller 30 minuter 
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efter serveringstidens slut. 

 

 

Riktlinjer 

Punkt 23 Serveringstiden är normalt mellan klockan 11.00-01.00 men kan 

förlängas till klockan 02.00. 

 

Punkt 24 Ansökan om senare serveringstider behandlas särskilt restriktivt 

eller avslås om:  

 

1. Polismyndigheten avstyrker serveringstiden med hänvisning till 

ordningsstörningar eller risk för ordningsstörningar på serveringsstället 

eller i dess närmaste omgivning.  

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker serveringstiden med 

hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för störningar 

från serveringsstället eller utsätts för störningar enbart genom 

serveringsställets läge i kombination med sen serveringstid.  

 

3. Tillståndsenheten vid en samlad bedömning av ärendet, finner att 

risk för olägenheter kan befaras.  

 

Punkt 25 Serveringstillstånd till klockan 03.00 kan medges vid enstaka 

tillfällen. 

 

Punkt 26 Ansökan om serveringstillstånd efter klockan 22.00 i renodlade 

bostadsområden behandlas särskilt restriktivt. 

 

Delegationsordning     Delegat 

Beslut om utvidgning/ändring av    Enhetschef 

serveringstillstånd till att gälla uteservering,  

alkoholsortiment, tid under året, tid under dygnet  

samt annan plats 

 

Beslut om servering senare tid än klockan 02.00, Arbetsutskott 

förutom vid enstaka tillfälle. 

 

Uteservering 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket, alkohollagen, ska ett serveringstillstånd avse ett 

visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till 

serveringsstället. Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare 

serveringstider på en uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd 

kan kommunen även villkora tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd. 

Anledning är att verksamheten inte får störa dem som bor i närheten av 

restaurangen. Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en särskild 

utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets utrymningstid, det vill 

säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt. 

 

Riktlinjer 

Punkt 27 Endast uteservering som är belägen i anslutning till, eller i 

omedelbar närhet av, själva restaurangen och med god överblickbarhet kan ges 

tillstånd.  
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Punkt 28 Uteserveringen skall vara fysiskt avgränsad från kringliggande 

område. Den får inte utgöra hinder för trafik eller gående.  

 

Punkt 29 Dispositionsrätt från markägaren krävs.  

 

Punkt 30 Serveringstillstånd för uteservering kan beviljas året runt. 

 

Punkt 31 Serveringstider för uteservering kan beviljas i samma utsträckning 

som det stadigvarande serveringstillståndet. 

 

Delegationsordning     Delegat 

Beslut om utvidgning/ändring av    Enhetschef 

serveringstillstånd avseende uteservering 

 

Beslut om servering senare tid än klockan 02.00 Arbetsutskott 

 

Teater- eller konsertlokal  

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap 15 § alkohollagen får tillstånd meddelas för servering av vin, starköl 

eller annan jäst alkoholdryck (ej spritdrycker) utan krav på att lagad mat 

tillhandahålls i teater- eller konsertlokal. Servering får dock endast ske under pauser 

i föreställningen i foajé till teater eller konsertlokal. Särskild restriktivitet skall 

iakttas vid ansökningar om pausservering i samband med utpräglade 

ungdomsevenemang. 

 

Riktlinjer  

Punkt 32 Servering får endast ske till den som kan uppvisa entrébiljett. 

 

Delegationsordning 

Se delegation för stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd 

 

Festivaler och liknande tillställningar samt gemensam serveringsyta 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till 

allmänheten. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle, ett 

så kallat tillfälligt serveringstillstånd. 

 

Enligt 8 kap. 14 § alkohollagen, ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja 

ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas 

för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt 

serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i 

samband med beslut om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme. 

 

Riktlinjer 

Punkt 33 Serveringstillstånd beviljas inte då verksamheten vänder sig till en 

ungdomlig publik.  

 

Punkt 34 Servering av spritdrycker medges endast undantagsvis vid tillfällig 

servering till allmänheten.  

 

Punkt 35 En grundförutsättning för tillstånd är att kraven från övriga 
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myndigheter är uppfyllda och att rätten att disponera marken kan styrkas.  

 

Punkt 36 Tillredd mat ska tillhandahållas. Samhällsbyggnadsnämndens 

tillstånd för hanteringen krävs.  

 

Punkt 37 Servering skall bedrivas på en avgränsad serveringsyta där 

bordsplatser finns som på en vanlig restaurang. Runt serveringsytan skall finnas 

tydliga avgränsningar.  

 

Punkt 38 Det är viktigt att platsen eller lokalen är överblickbar och att 

Tillståndsenheten uppställer villkor så att problem i möjligaste mån undviks. 

 

Punkt 39 Serveringstillstånd avseende tillfälligt gemensamt 

serveringsutrymme kan ges även om de permanenta serveringstillstånden ej ligger i 

anslutning till den tillfälliga serveringsytan. I sådana fall krävs ett tillfälligt 

serveringstillstånd inom den gemensamma serveringsytan. 

 

Delegationsordning     Delegat 

Beslut om tillfälligt gemensamt    Tillståndshandläggare 

serveringstillstånd, max 4 dagar 

 

Beslut om tillfälligt gemensamt   Arbetsutskott 

serveringstillstånd, mer än 3 dagar 

 

Krav på tillståndshavaren/sökanden 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som 

visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden 

samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 

verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 

alkohollagen 

 

Enligt 9 kap. 14 § alkohollagen ska bokföringen i tillståndspliktig rörelse vara så 

utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som bedriver rörelsen är 

skyldig att på begäran av en tillsynsmyndighet visa upp bokföringshandlingar 

 

Riktlinjer 

Punkt 40 Sökanden ska själv tillhandahålla de handlingar som krävs, för 

kunna utreda ansökan. 

 

Punkt 41 Sökanden ska genom att avlägga ett kunskapsprov hos 

Tillståndsenheten visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och 

anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 

serveringsverksamheten. 

  

Punkt 42  Restaurangrapport för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 

preparat ska inlämnas till Tillståndsenheten varje år, av den som innehar 

stadigvarande serveringstillstånd.  

 

Punkt 43 Fast och rörlig tillsynsavgift ska erläggas i början av varje år. Rörlig 

avgift baseras på omsättningsunderlag för föregående år.  

 

Punkt 44 Den personliga lämpligheten prövas bl.a. genom kontakter med 
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polis-, kronofogde- och skattemyndigheten. 

  

Punkt 45 Lokalerna skall vara godkända ut brandsäkerhetssynpunkt. 

 

Kommunens tillsynsverksamhet 

 

Rättsregel 

Enligt 9 kap. 2 § alkohollagen, har kommunen och polismyndigheten tillsyn över 

efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. 

Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. 

Det framgår av Tillståndsenhetens tillsynsplan att det finns olika slags tillsyn, inre, 

yttre och samordnad. 

 

Riktlinjer 

Den inre tillsynen innebär att kommunen granskar om den som har 

serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och 

ekonomisk lämplighet. Kontrollen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som 

polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten. Inre tillsyn är administrativ. 

 

Yttre tillsyn innebär att kommunen besöker serveringsstället under pågående 

verksamhet, företrädesvis under kvällar och nätter för att kontrollera att 

verksamhetens bedrivs i enlighet med lagen. 

Tillsyn kan även ske samordnat då kommunen tillsammans med myndigheter som 

polisen, samhällsbyggnadsnämnden, skatteverket och räddningstjänsten gör en 

gemensam tillsyn på serveringsstället. 

 

Tillsyn kan leda till att en utredning inleds samt beslut om administrativ 

åtgärd/påföljd. 

 

Punkt 46   Tillståndsenheten genomför yttre tillsyn regelbundet, dock minst en 

gång per år och serveringsställe 

 

Punkt 47 Samordnad tillsyn ska ske minst en gång per år med 

samhällsbyggnadsnämnden, skatte-, kronofogde- och polismyndigheten, eller vissa 

av dessa myndigheter, samt annan myndighet som i sitt ansvar har att kontrollera 

lokalen eller verksamheten. 

 

Påföljder 

 

Rättsregel 

Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen, får kommunen meddela en innehavare av 

serveringstillstånd en erinran eller i allvarligare fall, eller vid upprepade 

överträdelser, en varning om denne inte 

 

1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 

 

2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag 

eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 

Enligt 8 kap. 18 § alkohollagen ska kommunen återkalla ett 

serveringstillstånd om 

 

1. tillståndet inte längre utnyttjas, eller 

 



UaFS 

Blad 11 

 

 

2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig 

verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att 

tillståndshavaren har ingripit, eller 

 

3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt 

gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt 

ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de 

förhållanden som föranlett varningen har rättats till. 

 

Enligt 9 kap. 18 § alkohollagen får tillståndet för ett gemensamt serveringsutrymme 

återkallas, om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för en 

händelse som ska föranleda återkallelse av serveringstillståndet. 

 

Delegationsordning     Delegat 

Beslut om erinran     Enhetschef 

 

Beslut om varning      Arbetsutskott  

 

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd  Socialnämnd 

 

Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning Socialnämnd 

av alkoholdrycker för visst tillfälle 

 

Beslut vid grova överträdelser (brådskande fall) Socialnämndens ordförande 

eller vid förfall vice 

ordförande  

 

Servering och försäljning av folköl 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kap. 8 § alkohollagen får servering av folköl, med de inskränkningar som 

föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra 

utrymmen i byggnader eller transportmedel som  

 

1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien, och 

 

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där 

mat serveras samtidigt. 

 

Utan hinder av första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra 

stycket samt av den som innehar serveringstillstånd. Den som avser att bedriva 

servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska 

ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i 

fall som avses i 1 § andra stycket eller den som har serveringstillstånd. Den som är 

anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll, så kallad 

egenkontroll, över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för 

verksamheten lämpligt program. 

 

Riktlinjer 

Punkt 48 Försäljning och servering får endast ske i, av 

Samhällsbyggnadsnämnden, registrerad, livsmedelslokal.  
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Punkt 49 I detaljhandeln eller på serveringsstället ska det finnas ett brett 

utbud av mat eller matvaror och att försäljning av dessa varor faktiskt sker. 

 

 

AVGIFTER 

 

I Uddevalla har Kommunfullmäktige beslutat att tillståndsverksamheten skall vara 

helt självfinansierad. Avgiftssystemet avser täckning för kommunens kostnader i 

samband med tillståndsgivning och tillsyn.  

 

När det gäller tillsynsavgifter bör varje tillståndshavare informeras om vilken avgift 

som han skall betala och från vilket datum avgiften börjar gälla. Den årliga 

tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del, vilken baseras på 

serveringsställets omsättning av alkoholdrycker. 

 

Lagstödet för avgiftsuttag  

 

Kommunernas arbete enligt alkohollagen i frågor om serveringstillstånd, är 

myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Innan avgifter kan 

debiteras måste Kommunfullmäktige besluta om grunderna för taxan avseende 

ansöknings- och tillsynsärenden. 

 

Enligt 8 kap 10§ i alkohollagen skall ansökan om serveringstillstånd görs skriftligt. 

Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av 

Kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. 

alkohollagen, av den som fått serveringstillstånd och av den som bedriver 

anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 

 

Enligt 8 kap 3 § b och c i kommunallagen får kommuner och landsting ta ut avgifter 

för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som 

kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om 

det är särskilt föreskrivet. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 

landsting tillhandahåller (självkostnaden). 
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 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-02-05 Dnr SN 2020/00280 

  

 

Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Kommunstyrelsen gällande Samverkan för barn och ungas 

hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen. Remiss har även sänts till barn- och utbildningsnämnden. Fyrbodals 

direktion har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera kommunerna att anta förslag 

till Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen. Socialtjänsten ställer sig positiv till 

framtagen överenskommelse.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-05. 

Följebrev från Fyrbodal gällande Samverkan för barns-och ungas hälsa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, 

2020-12-17.  

Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen, 2020-09-07.  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att till kommunstyrelsen avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat ”Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen” på remiss till 

socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.  

 

Under 2018 inleddes två uppdrag inom Vårdsamverkan i Västra Götaland om att ta fram 

förslag till överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och 

VGR för barn och unga. Uppdraget omfattade dels Överenskommelse om Trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet och dels Västbus-Samverkan 

för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt 

tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att 

överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. Mot bakgrund av detta har 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-02-05 Dnr SN 2020/00280 

  

 

 

 

”Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen” tagits fram och ersätter de tidigare 

överenskommelserna.  

 

Syftet med nu aktuell överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och ansvar 

för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är 

barn och unga t o m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 

kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och 

kommunerna. 

 

Västkoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom 

överenskommelsen om barns och ungas hälsa. Förbundsdirektionen i Fyrbodals 

kommunalförbund beslutade den 10 december 2020 att rekommendera kommunerna att 

anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

 

Socialtjänsten ställer sig positiv till framtagen överenskommelse. Den utgör grund för 

det arbete som sker gällande målgruppen barn och unga t o m 20 år som behöver 

samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom 

Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunen. 

 

 

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Kerstin Windemo, sektionschef 
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Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 
Chefssekreterare Annika Thorström 
Telefon 0552-69 61 05 
annika.thorstrom@uddevalla.se 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, 
remittera ärenden gällande Samverkan för barns-och ungas 
hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 2020-12-1 O beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns-och ungas hälsa -
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Detta ska beslutas av kommunstyrelsen efter remiss till socialnämnden och barn och 
utbildningsnämnden. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera ärendet till socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. 

Ingemar Samuelsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Expediera till 
barn och utbildningsnämnden 
socialnämnden 

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator fl! r anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hanvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvar och då ar tiden för 
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande rätt del av beslutet. 
Overklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet dar beslutet anmalts, har anslagits på 
kommunens officiella anslagstavla 

Kommunledningskontoret 

Postadress Besöksadress 
451 81 Uddevalla stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon 
0522-69 00 00 

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Fax 
0522-69 60 o 1 
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Överenskommelse om barn och ungas hälsa 

Sammanträdesprotokoll 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2020-12-10 
Diarienummer: 202G-1127 

Paragrafer: 110-124 
Sida 6 (19) 

Västkoms styrelse beslutar i ärendet den 24 november att ställa sig bakom överenskommelsen om 

barns och ungas hälsa . Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och 

ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är 

barn och unga t o m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från 

olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. 

Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelse om samverkan mellan 

kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels Överenskommelse om Trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet, dels Västbus-Samverkan för barn och 

ungas bästa. l samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 

beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle vinna på att 

slås samman till en . 

Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchefvälfärdsutveckling. 

Handlingar tilf ärendet bifogas kallelsen. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta att rekommendera 

kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Direktionen beslutar 

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Beslutet expedieras till: 

Medlemskommunerna i Fyrbodal 

Västkom 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt 

Museigal.lfl 2 • Box J05 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0~22 · 44 08 20 • k.:Jnsli~rbadal.se • www.lyrbodal.se 
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1 Utgångspunkter 
1.1Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN :s 

barnkonvention. Mänga barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov far inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

2020 blev FN :s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksam het. 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen . Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

l Socialt jänstlagen, Sol, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 

kring barn och unga på individnivå när behov finn s av insatser från både kommun och region. 

Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både Sol och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet. 

En ny lag, Lag om hä lsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 

placering av barn och unga . Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen . l Sol 

anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 

det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 

om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

1.2Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter. 

3 
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 

samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 

Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård harsamma rätttill tandvård och hälso- och sjukvård 

samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola. 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län . 

1.4Målgrupp 
Alla barn och unga t. o. m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 

kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 

stödboenden, med stöd av~ LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) . 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen. 

1.50mfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 

form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 

behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 

läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 

placering i samhällsvård. 

Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun

region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 

De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 

överenskommelse. 

Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 

individuella plan {51 P), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 

samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 

placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt l. l Bakgrund). 

l Västra Götaland utgör Hä lso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 

mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso

och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

överenskommelse om samarbete krirlg personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

4 



7 

2020-09-07 VästKom ""' 1\ I R "f ,Qfi\ I.AN DS REGION r N 

med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. l 

överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finn s särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vld in

och u tskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in - och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 

vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras . 

~.6 Giltighetstid 
2021-01-01-2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år . Om ingen part skriftl igen sagt upp överenskommelsen 

senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 

regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen. 

2 Ansvar för samverkan 
2.~Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt . En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och skolverket 

tillsammans utarbetat en vägled ning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring . 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden . 

2.2Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga . 

5 



7 

2020-09-07 
•• .,...,.. V~STH.A VastKom ,. corALANDSRECIONEN 

2.2.1 strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan 

Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå . 

Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 

samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 

ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. l styrningen ingår att följa upp och 

efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister. 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 

kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 

kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 

samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 

(VVG). På delregionalnivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 

motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. l de olika ledningsgrupperna sitter 

företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 

ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 

och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 

ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 

delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 

unga, i de fall det behövs. 

2.2.2 Samverkan kring den enskilde ·Samordnad individuell planering, SIP 

l både Sol och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 

region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 

eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 

behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 

eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 

SIP. l Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur~ ska 

upprättas. 

Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 

och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 

som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 

med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 

För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 

vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

,. l Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole-och skolformer) i SIP-pracessen på 

samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 

unga. 

r Skolan (samtliga förskole-och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 
sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

,. Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 

skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

,. skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen- inte en enskild verksamhet. Om en 

verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utföra re, hitta rätt 

instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 

deltagare på mötet. 

,. l de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 

ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontokt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet. 

,. Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen . Att hen 

deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

, Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP -mötet, även om 

de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och 515-hem som är involverade och den en skilde önskar ha med. 

,. SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 

så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

,. Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 

skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 

upprättas. 

Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv 

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3) . 

2.2.3 Anmälningsplikt 
EnligtSolär alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 

barn far illa . Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med ba rn) 

inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 

Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 

med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 

om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 

om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 

vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 

läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 

anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 

2.2.4 sekretess och samtycke 
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 

vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda &am tycka. 

Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 

informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 

huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 

angelägenheter, utövar barnets befogenheter t. ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjä nsti nsatser. 

Vårdnadshavaren ska enligt Föräldraba lken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 

allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 

att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 

har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare. 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SIP-riktllnjen ), men kan även vara muntligt. 

Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 

som helst återkallas av den enskilde. 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 

har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fal l. Det finns alltså inga sekretesshinder så 

länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § Sol. 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga sorn är placerade utanför hemmet får tillgång till 

adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psyldatrisk, och tandvård samt att 

hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 

placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 

socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

3.1 Samordningsansvar 
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 

genomförs och dokumenteras i en Samordnad Individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 

ansvar för placerade barn och u ng a ä r tyd Ii g t och Sol a n ger att socialtjänsten ska verka för att barn 
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt Solviden placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser. 

l samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske . Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen . Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivni ng r rå n slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP"möte. 

SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske fö re och under en placering och vilken 
verksamhet som har an svaret för respektive insats. l anslutning till en placering ska i tillämpliga 

fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funk t onsnedsä tlning och personer· med missbruk av alkoho l och 

droger och spel om pengar. 

Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen . 

3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, 51 P-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t. ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs f rån patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga . 

Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgiva re. 

3.3lnför placering 

3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in . Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso - och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i cen trum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 

vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt Sol, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten . 

3.3.2 Konsultation 

l samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 

myndigheter som t. ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 

ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

,.. Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso· och sjukvårdens 

skriftliga utlåtanden. 

Konsultationsstödet bestar av fragor som är tänkta att ställas muntligt av denutredande 

handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvårelen 

• Konsultation pagåt'ncle vårdkon t,11<ter 

Om skriftligt utlätande behövs finns mallar för hälso- och sjukvärdens respektive tandvårdens 

utlcitancle till socialtjänsten. Dessa mallar kan ocksa användas som dokumentation av hälso
respektive tand hälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt unelerlag hos sjukvårds· 

/tandvardsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• U Uåtande från hälso- och sjukvården 
• Utlåtande från tandvården 

3·4 l samband med placering 

3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 

ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 

vårdgiva re). 

VGR ansvarar för att barnhä/sovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 

efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 

den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 

placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 

underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en om listning av barnet. För uppgifter om 

var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 

kontaktas. 

All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
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för informationsöverföring genomföras. 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår Inte av lag 
ellerföreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg . Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten . 

r Rutin för läkarundersökning 
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
informa tion vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget. 

3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner n~dan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen . 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socia lstyrelsen föres l<rifter och 
allmänna råd om hä lsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 

patienten . 

r Rutin för hälsoundersökning 
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 

asylsökande) . 

Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 

vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BSIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlatande från hälso- och s!ukvarden, vårdcentralen 
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 

Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs). röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 

mm). 

l l 



7 

2020-09-07 V.. K T"C""vASIRA ast om y GÖTALANDSRfGIONEN 

Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med lanelstingens kontaktuppgif ter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

,. Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och orn det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Orn tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

3.4.4 Akutplaceringar 

Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

3.4.5 Fast vårdkontakt 

Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive Sis

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov . Därför bedörns i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vård kontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdornens listade vårdcentral eller om så bedörns lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP. 

3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 

fullmakt till familjehemmet eller HVB, in kl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke . Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 

eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet. 

3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 

hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i Sol ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 

och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen. 

3·5 l samband med avslut av placering 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 

Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas- givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd . Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå , nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas . De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt . De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

4.2Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 

samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt lansgeme nsam rutin. 

Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 

framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 

vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG) . 

Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapporttill vårdsamverkan VG (VVG) med 

sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen . 

4.3Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 

med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 

inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 

komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 

parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
del regiona la vårdsamverkansom råd e n a. 

Under tiden parterna löser tvisten ha r de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 

en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 

kommer i kläm . 

4.4Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 

vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

13 
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

s Gemensamma utvecklingsområden 

> Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

,- Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

J;. Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

,- Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU . 

)..- Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner. 

14 



Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se> 
Skickat: den 17 december 2020 14:21 

J/J \Zo1o /trD 

Till: Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>; Sotenäs kommun 
<registrator.kommun@sotenas.se>; Munkedals kommun 
<munkedal.kommun@munkedal.se>; Sotenäs kommun <info@sotenas.se>; Bengtsfors 
kommun <kommun@bengtsfors.se>; Melleruds kommun <kommunen@mellerud.se>; 
Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Trollhättans stad 
<trollhattans.stad@trollhattan.se>; Orust kommun <kommun@orust.se>; Dals Eds kommun 
<kommun@dalsed .se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad .se>; Tanums kommun 
<ks.diarium@tanum.se>; Färgelanda kommun <kommun@fargelanda .se>; Åmåls kommun 
<kommun@ama l.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se> 
Ämne: Rekommendation Överenskommelse om barn och ungas hälsa 

Förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund har den 10 december 2020 beslutat följande: 

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Se bifogat protokollsutdrag och överenskommelse. 

Med vänliga hälsningar 
Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon : 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500 
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla 
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 
www.fvrbodal.se 
Facebook 
Twitter 
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Handläggare 

Utvecklare Anna Hurtig 

Telefon 0522-69 70 41 

anna.hurtig@uddevalla.se 
 

 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av 

tidigare 2018-2020 

Sammanfattning 

Efter remissbehandling av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutade 

kommunstyrelsen 2019-01-30 att anta Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 

Götaland 2018-2020.  

 

Handlingsplanen innehåller fem fokusområden som återfinns från den nationella nivån. 

Dessa är: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas 

delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. 

Inom varje fokusområde finns mål, indikatorer och länsgemensamma aktiviteter 

uppsatta. 

 

Efter rekommendation från den länsgemensamma styrgruppen beslutade 

förbundsdirektionen Fyrbodal 2020-12-10 att rekommendera kommunerna att anta 

förslag till förlängning av handlingsplanen till och med 2022. Handlingsplanen är 

densamma bortsett från att några av de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts samt 

att sex indikatorer har tillkommit och tre har utgått.  

 

Ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen efter remiss till socialnämnden och barn och 

utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27 

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 

Förbundsdirektionens Fyrbodals protokoll 2020-12-10 § 113 

Följebrev till Handlingsplan för psykisk hälsa 2020-12-17 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera ärenden gällande 

handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av tidigare 2018-2020, daterad 

2021-01-25 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 

Götaland 2018-2022.  
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Roger Granat Anna Hurtig 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 113 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018- 2022 

51J \ Zolo jzrr 

sa rnmanträdespro to koll 
Förbundsdirel<tionen 

Sammanträdesdatum: 2020-12-10 
Diarienummer: 2020-1127 

Paragrafer: 110 -124 

Sida 7 (19) 

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på 

länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018-
2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna 

samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för 

vårdsamverkan. 

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden där man i 

Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma 

insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. 

Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling. 

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta att rekommendera 

kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-
2022. 

Direktionen beslutar 

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i 

Västra Götaland 2018-2022. 

Beslutet expedieras till: 

Medlemskommunerna i Fyrbodal 

Västkom 

Justerare : Utdragsbestyrka n de: 

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för lillväxt 

Musoig.1t.1n 2 • Oox )05 • 451 !fl Uddevalla • V:d 0522 · *' 06 :w • k,ll,li~lyrhod,ll.se • www.fyrhodal.se 
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Uppföljning av handlingsplanen 20 19 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare. 

Förändringarna 
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med "NYI''. Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
ochle/ler beroende litskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfOlien och standardiserade bedömningsmetoder 
(dr foräldrafdrmåga. 

År 20 16 slöt regeringen och Sveriges Kommuner· 
och Regioner (SKR) överenskommelsen "Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa". 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR). de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt. 

www.vardsamverkan.se; 
handlingsplanpsykiskhalsa 



Den mänskliga rättigheten till bästa uppnaeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa- det tas fram planer, 
det satsas. det följs upp och det utvecklas. Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra. men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för- att istället se till den enskildes behov. Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde. 

Organisation 
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans sa 
att alla nivåer- regionalt, delregionalt och lokalt
strävar at samma håll ställer- krav på gemensamma 
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de 
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns 
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 20 17 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare iVVG är en r-epresentant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet. 

åt orn vi befinner- oss i stora Göteborg. i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. l arbetet med <Ht ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus pa omraden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill at samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Med handlingsplanens mål. aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan. 

Förbyggande och främjande arbete 

Tillgängliga tidiga insatser 

Enskildas delaktighet och rättigheter 

-' Utsatta grupper 

Ledning, styrning och organisation 

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för 
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgr-uppen ska följa 
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens 
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG 
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna. 
l styrgruppen finns representanter från de sex 
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri, 
primärvård och kommun. l styrgruppen ingår även 
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvår-d. 

Arbetet med prioritering av mal har skett på bred 
front med deltagande tjänstemän från kommun och 
region från samtliga vårdsamverkansomraden i syfte 
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som 
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners, 
brukatförerr-ädare. repr-esentanter från HBTQ
communityt och nationella minoriteter. 



Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland 

Delregional vårdsamverkan 

Kommunerna i 
Västra Götaland 

styrgrupp 
Psykisk hälsa 

Regionens 
verksamheter 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) 

Politiska samrådet (SRO) 

Genomförande 
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen. 

Uppföljning 
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete. 

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en 
användarmanual och ett excel-ark för 
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på 
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 



(; 1. Förbyggande och främjande arbete 

l/ ål 
l. l tloll11ic;ion on' suicirl i Viistia Götaland 

Varje ar tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler. identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg. 

2. Tillgängliga tidiga insatser 

2.1 l)itt•i.klochstöti 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ängest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtede l av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa. vilket gör au vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
n<:~turliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap. 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldr·e behöver uppmärksammas för att fl er ska få 
rätt värd, stöd och behandling. 

I:Jc! il< Jtnrer 
Antal suicid i befolkningen. 
Antal suicidförsök i befolkningen. 
Handlingsplan för suicidprevention. 

Liinsgen1eii 'Jd :n C1:\ti·iikt 
Länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdr·ag. 
·/ Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland - Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025. 

Aktuella rutiner för samordning inom 
äldreomsorgen. 
Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 
befolkningen. 
NY! Andel äldre med äldreomsorg som 
har besvär av ängslan. oro eller ångest. 



3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

Sedan 20 l O är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktöre1· ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatse1· från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

i utved\li rbete 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips! 

lndi~rCltOJ 

Upprättande av SIP i befolkningen. 
Uppföljning av SIP i befolkningen. 
Rutin för information om SIP. 

L,;Jil r11 aktivitet. 
Vid behov revidera den länsgemensamma 
riktlinjen och stödmaterialet för SIP 

Revidering genomförd 2020. 

Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i Väst (SITIV). 

Digital SIP finns i !T-stödet SAMSA 

Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 
med SIP- hur blir det för den enskilde? 

Rapport framtagen: "Jag lever mitt liv mellan 
stuprören" Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 20 18. 

j,i,j i i\Cl [O(F: i 

Systematiskt samarbete med 
brukarorganisationer. 

Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip 

- l 



i1tl id 
4.:1. 

4. Utsatta grupper 

L1gen skt:r di~-.;i<Ji nlill?. r~J~; ~JiJ.::c uppl ~-:··/ri 110,~~~1tivt 

iJemii tancl>; i I\ O;lli.iktc.:ilHIIH:i.ll<.olilll'liiF~Ili<l o,~iJ 
l \f) l l 

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter. normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka. 

111] i~ J 

•L'. 

p,; 'itltH; r; , .d ill l .~h i'ul\, p':,yki:;h oh ii l ~><l 

och "Il<-:!' kompl o;;< problsmatih ska fci 
int ~gr::( <lCh lw;.J Ler 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med tva eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat. Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård. 

5. Ledning, styrning och organisation 

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som göt- störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för malgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

lndil•.dtr!r 
Klagomål med avseende på bemötande 
inom socialtjänst och sjukvård . 
Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 
uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen. 

Lii1S ;3<-:n ltJJJJ.Jti lJ~di ·,it8t 

Se över och, vid behov, ta fram 
länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder. 

LHit!IE!tor ~::l' 

Case management till personer med psykisk 
sjukdom. 
Aktuella rutiner för samordning inom 
socialtjänsten. 

I.An:;gl~li leil:'.clm il!l ti';it":t 
Uppföljning av delregionala/lokala 
tillämpningar av "Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk". 

l llLl ik:_ltG t:~i' 

standardiserade bedömningsmetoder 
inom missbruk- och beroendeverksamhet 
StandaJ'diserade bedömningsmetoder för 
utredning av alkoholmissbruk. 
standardiserade bedömningsmetoder för 
utredning av drogmissbruk. 
Ny! Rekommenderad behandling vid 
psykiatriskt tillstånd. 

Inrättande av regionalt resurscentra för 
psykisk hälsa. 



1. Förbyggande och främjande arbete 

Mål Föri.ilclr;n sk<1 erbjudas stöd under barnets 
1..1 hel21 uppvi:i:<t 

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därtör är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs. Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk.Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 

Mill Alla el8'/2r ska lörnna gr-uncl- och 
1.2 gymnasieskolan mecl goclkäncla betyg 

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

lllclihclto:e! 
Manualbaserad insats för föräldrastöd. 
Ny! Föräldraprogram om alkohol och 
droger i grundskolan. 

lnllii\ato(er 
Andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildningen inom tre år. 

Andel elever utan godkända betyg från åk 9. 

Andel elever med betydande frånvaro från 
skolan. 



2. Tillgängliga tidiga insatser 

Mil l Ba1n och u n~:t mecl psjl<is :\ oh;ci isc1 Sl\0 fa riit.t 
2 . :1. insatsei' i rätt tid 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som "första 
linjen" är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykisk~ 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgar 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp. 

M<1 1 
2,.2 

Förebygga och uppmiil·ksillllill<l bnd\ <l'l 
a lkoho l och n<l dwtii<d b!,ln cl ung<1 

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommandel 
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. l samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 

i w !il( <·1 t nr c r 

Barn och unga med psykiatrisk diagnos 
som vårdats i slutenvård. 
standardiserade bedömningsmetoder 
för utredning av missbruk. 
Ny! Andel barn och unga som får en 
första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 
Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral. 

i1 11li ~.atorer 

Andel elever med riskkonsumtion av 
alkohol i åk 9. 
Andel elever med riskkonsumtion av 
alkohol i gymnasiet år 2. 
Andel elever som någon gång använt 
narkotika i åk 9. 
Andel elever som någon gång använt 
narkotika i gymnasiet år 2. 

Ui n sge rnei'snm '' ~t11J i t2t 
Sammanställa kunskap och ta fram 
ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/ 
mottagningar för unga. 
/ Framtaget 2020: Länsgemensamt 

inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende. 



3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

MilJ Barn och unga som har behov i:W 

3,1 silmorclnade ins<ltser sila ha en SIP 

Sedan 20 l O är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
l Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. l den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

M fil 
3.2 

BrukarföretriiclcH8 sl\a erbjuclas clelav.tighet i 
utvec kl i n gsa r bete 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal. delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 

Tips! 

lmlil\c1tOrer 
Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år. 
Rutin för information om SIP. 

L<insgemer1se1r·n Cikti'iitd 
Revidering av Västbus riktlinjer och 
stödmateriaL 
V Överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa fastställs 2020. 

lnc!i k<1tor 
Systematiskt samarbete med brukarorganisationer. 

Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www. vardsamverkan.sejsip 

- l 



4. Utsatta grupper 

l r 15 •n si\,1 clis)\rim i : LHil~ ell•) r uppi8Vcl 
n g 1~1'1t bemöt::111cl-' i ko nta l\tern <l med 
komm ur1e rn o och r ;~J i on e n 

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön. könsöverskridande identitet eller 
uttryck. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning. sexuellläggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot norrner utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka. 

5. Ledning, styrning och organisation 

Mal r'iollvisro11 om suicicl i Västra GötCJ:allcl 
5,1 

l flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. l Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

l mi i l\ a to r 
Klagomål med avseende på bemötande 
inom socialtjänst och sjukvård. 

Ui11sgemens<t ;11 Clkt;vitet 
Se över och, vid behov, ta fr·am 
länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder. 

ln cl ikatorer 
Antal suicid i befolkningen 0-19 år. 
Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år. 
Handlingsplan för suicidprevention. 

l.ä nsgemen Si1 11lll1J ilkt i,;itster 
Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven
tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn
dighetens llppdrag. 

r Framcagen 2020: Det goda livet i Västra 
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025. 

Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS). 
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Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se> 
Skickat: den 17 december 2020 14:25 
Till: Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>; Sotenäs kommun 
<registrator.kommun@sotenas.se>; Munkedals kommun 
<munkedal.kommun@munkedal.se>; Sotenäs kommun <info@sotenas.se>; Bengtstors 
kommun <kommun@bengtsfors.se>; Melleruds kommun <kommunen@mellerud.se>; 
Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Trollhättans stad 
<trollhattans.stad@trollhattan.se>; Orust kommun <kommun@orust.se>; Dals Eds kommun 
<kommun @dalsed.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad .se>; Tanums kommun 
<ks .diarium@tanum.se>; Färgelanda kommun <kommun@farge landa.se>; Åmåls kommun 
<kommun@amal.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se> 
Ämne: Rekommendation Handlingsplan för psykisk hälsa 2018- 2022 

Förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund har den 10 december 2020 beslutat följande: 

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 
i Västra Götaland 2018 - 2022 

Se bifogat protokollsutdrag och handlingsplan. 

Med vänliga hälsningar 
Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil : 0733-358500 
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla 
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 
www.fyrbodal.se 
Facebook 
Twitter 
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Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-01-25 Dnr: KS 2021/00073 

Handläggare 
Chefssekreterare Annika Thorström 
Telefon 0552-69 61 05 
annika.thorstrom@uddevalla.se 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, 
remittera ärenden gällande handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2022, förlängning av tidigare 2018-2020 

Sammanfattning 
Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 2020-12-1 O beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022. Detta ska beslutas av kommunstyrelsen efter remiss till socialnämnden och barn 
och utbildningsnämnden. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att skicka ärendet på remiss till socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. 

Ingemar Samuelsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Expediera till 
barn och utbildningsnämnden 
socialnämnden 

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator Rir anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hanvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor frän den dag då sökande ratt del av beslutet. 
Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsratten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet dar beslutet anmalts, har anslagits på 
kommunens officiella anslagstavla. 

Kommunledningskontoret 

Postadress Besöksadress 
451 81 Uddevalla Stadshuset Varvsvägen l 

Telefon 
0522-69 00 00 

www.uddevalla.se E·post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Fax 
0522-69 60 01 



Sammanställning för synpunkter för januari 2021

Ärendenr/ Synpunkter på Verksamhetsområde Verksamhet AvdelningschefInkom/ Antal
man/kvinna Avslutad
2021MC6335 Klagomål gällande bilkörning Avd social omsorg Sektionen hemtjänst Marion Vaern 2021‐01‐25 1.
man
2021MC132 Klagomål gällande hemtjänst Avd social omsorg Sektionen hemtjänst Marion Vaern 2021‐01‐04 2.
kvinna



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-02-10 Dnr SN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

 Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 

kompetensförsörjning i hälso- och sjukvård efter pandemivåren 2020 (278711 

DOK). 

 IVO beslut 2021-02-03 gällande kommunicering av beslutsunderlag (SN 2020 220). 

 Verksamhetsberättelse 2020 - Nätverkslaget (SN 2021/13). 

 Uppföljning av vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra gällande 

ungdomsmottagningarna 2020 (SN 2021/30). 

 KS beslut 2021-01-27 § 19, Förutsättningar för budgetdialogen 2021 inför 

flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 (278657 DOK). 

 KS beslut 2021-01-27 § 21, Justering av kommunbidrag 2021 (278656 DOK). 

 Verksamhetsrapport 2020 - Saronhuset Träffpunkt Saron och Noras Akutboende 

(SN 2021/29). 

 Verksamhetsberättelse 2020 - Kompassens öppenvårdsmottagning (SN 2021/13). 

 Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla gällande färdtjänst på lika villkor (278602 

DOK). 

 Verksamhetsberättelse 2020 - Vingen, skyddat boende  (SN 2021/13). 

 Verksamhetsberättelse 2020 - Barnahus Fyrbodal Uddevalla  (SN 2021/13). 

 Verksamhetsberättelse 2020 - Kriscentrum (SN 2021/13). 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 

 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-02-10 Dnr SN 2021/00004 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 

delegeringsordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-02-08. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-02-08. 

 Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2021-02-08. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-01-25 och 2021-02-03. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbesluten till handlingarna. 

 

 

 
 



  Beslutsförteckning 
Socialtjänsten 

 

2021-02-08 
  

 1 (1) 

 

Sida 1 av 1 
 

 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslutsförteckning till socialnämndens sammanträde 2021-02-17 

 

*Nummer i delegeringsordningen 

 

Personnr/ 

diarienr 

Namn och adress Beslut Besluts- 

datum 

Beslut av 
(befattning och 

namn) 

Nr* 

12-2021-

00002 

Wickman Soto AB 

(Svarta Örnvillan) 

med 

organisationsnumm

er 559096-4945. 

Tillståndsenheten beslutar att 

återkalla ovannämnda 

serveringstillstånd enligt 9 

kap. 18 § 1 punkten 

alkohollagen samt att 

avregistrera serveringslokalen 

med ovanstående 

restaurangnummer och 

tillståndshavare ur 

restaurangregistret med 

anledning av inkommen egen 

anmälan om upphörande. 

2021-01-15 Pernilla 

Gilvad 

Tillstånds-

handläggare 

7:19 

      

      

      

 



    

Socialnämndens ärendebalanslista februari 2021 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2020-12-15 § 190 Stefan Skoglund (S) och Christina 

Nilsson (KD) efterfrågar berättelser från 

brukare samt digitala studiebesök i 

socialtjänstens verksamheter 

 

Under våren 2021 

2020-12-15 § 190 Lars Hultberg (C) önskar information 

om hur läkemedelsroboten/ medicin-

givaren fungerar 

 

2021-02-17 
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